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О Т Ч Е Т 

за дейността на МКБППМН- 

Община Калояново за 2016 година 

 

І. Организационно състояние на общинската комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни: 

 

      1. Законосъобразност на състава: Със заповед № 137/11.05.2016 г. на основание чл.6, ал.2 от 
ЗБППМН е актуализиран състава на ОбК за БППМН както следва: 

 

 Председател:  Веселин Бонов Бонов - зам. кмет на Община Калояново 

 Зам.-председател : Борис Христев Ганев - секретар на Община Калояново 

 Секретар:  Енчо Николов Златански - секретар на МКБППМН 

 И членове:  Петър Димитров Витков - гл. специалист “Образование” 

Невена Георгиева Човалска - ст. специалист “Социални дейности” 

                              Иван Стоянов Боненски - ИДПС при РПУ-Хисар 

                                  Д-р Младен Иванов Петров - Общински съветник 

                              Светла Атанасова Бамчева - Общ.възпитател към МКБППМН 

                                    Адв. Мария Георгиева Абрашева – Юрисконсулт 
                                    Стойна Стоянова Делчева – Директор ОУ “Христо Ботев” 

                                    Атанаска Найденова  Бакалска –  Отдел “ЗД” 

     2. Секретарят в общинската комисия  за БППМН, съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е щатен. 

        

ІІ . Дейност на комисията: 

 

1. Конкретни дейности и инициативи реализирани в изпълнението на решението на 

ЦКБППМН от 11.03.2014 г., относно приетите с цитираното решение приоритени области 

на дейността; 

 Организиране на информационни кампании чрез програма глобални библилиотеки в с. 
Калояново, с. Житница и с. Дуванлии: - превенция употреба на наркотични средства, 

вредата от тютюнопушене. Децата и младежите от ромски произход са едни от най-

редовните посетители  в обособените по програмата компютърни центрове. През летните 

месеци юни/юли в библиотеката към читалище Калояново  се провежда курс за начална 

компютърна грамотност специално за младежи от ромски произход, които не посещават 
училище; 

 Ден на толерантност отбeлязване на «Междонародния ден на ромите» - 8 април 

 Инициатива, свързана с 22 април – Световен ден на Земята – почистване и облагородяване 
на зелени площи /с предоставени материали и посадъчен материал/, с основно участие на 

петте ОУ; 

 Организиране и провеждане на спортни игри и  викторина ”Да запазим децата на пътя” -
месец май 2016 г.  

 Младежки поход „Вазовска екопътека” Стара планина 

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

пл. “Възраждане” № 6  

тел:  03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 

http://www.kaloianovo.org/ 

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com 
 

http://www.kaloianovo.org/
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 Подготовка и участие в  Коледно-Новогодишните  и карнавалните празници и представяне 
на Банго Василий от деца от ромския етнос. 

 

  В голямата си част работата  на ОбК за БППМН е тясно свързана с ИДПС и Дирекция ”Социално 

Подпомагане” за издирване и установяване малолетните и непълнолетните нуждаещи се от помощ 

и защита в тяхното социално развитие. 

 

1.1 Ранна превенция и откриване на симптони  за извършване на криминални деяния. 

1.1.1. Работа в училищата 

1.1.1 1. Работа с директорите и педагогическото ръководство; 

 Съвместно се изготвя план за дейности в училище с конкретно посочени теми за 

превантивна работа в зависимост от спицификата на учебното зеведение и 

интересите на децата. 

1.1.1.2. Работа с педагогическите  съветници и класните ръководители; 

 Извършиха се консултативно-възпитателни мероприятия за недопускане на 

противообществени прояви от учениците. 

1.1.1.3. Работа с родителските съвети и училищните настоятелства; 

 Работата с родителските съвети не е на нужното ниво. 
 

1.2.  Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца. 

1.2.1. Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от рисковите групи и 

особенно от ромската общоност, здравното и сексуално образование, превенция на ранните 

бракове, подготовка за отговорно родителство и т.н. 

 Обучение по права на човека и права на детето в училище и разясняване на 

наказателната отговорност за ранно съжителство с малолетни и непълнолетни  лица; 

 Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините 
за предпазване от полово предавани болести, нежелана и ранна бременност; 

 Толерантност към различните етнически култури в общността;  
1.2.2. Работа с ромски лидери и семейства. 

 Работата с  ромските семейства засега  е на ниво срещи по конкретни казуси, 

породени от извършители от ромското малцинство. 
 

1.3. Превантивна работа с родителите. 

1.3.1. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата са извършени; 

 Извършиха се консултации с родители относно проблеми, които срещат с 
възпитанието на децата 

1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство; 

 Няма такива деца през 2016 година. 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни и други мерки; 

 Насърчаване на родителите без образование, начално или основно да се включат в 

образователния процес в програмите  „Учене през целия живот” - Обучение 

възрастни. 

1.3.4. Какви резултати са постигнати? 

 Дейности извършени от МКБПМН  по превенция на противообществени прояви във 
връзка  със спортни и свързани с изкуство мероприятия. Включване и активно 

участие в масовите културни и спортни мероприятия, карнавални, Коледно-

Новогодишните  и други празници на общината; 

 

1.4. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми: 

1.4.1. Общински стратегии  и програми за превенция на насилието между деца, съгласно  

препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на  местните комисии 

за БППМН.- брой, дейности и резултати; 
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Брой стратегии, 

програми 

Брой 

обхванати 

Теми на стратегиите и 

програмите 

Реализирани конкретни 

дейности 

1 35   

 

МКБППМН през 2016 г. прие план за работа който е съобразен с пепоръките в писмо № 96/ 

21.12.2006 г. на ЦКБППМН. Приети бяха и резултатите от работата по плана за 2015 г. и бяха 

направени необходимите изводи за повишаване ефективността по предотвратяването  и 

превенцията на насилието между деца. 
1.4.2.  Дейности  по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните. 

 

Година Брой реализирани програми за 
превенция и противодействие 

на детското асоциално 

поведение 

Брой лица обхванати от 
информационни 

кампании за 

предотвратяване на 
асоциалното поведение 

сред децата 

Брой консултирани 
деца и семейства чрез 

МКБППМН 

2013 1 21 17 

2014 1 19 15 

2015 1 22 16 

2016 1 35 17 

 

МКБППМН продължава да работи по изследване на тема: ”Проява на агресия при ученици и 

млади правонарушители”, водещи се на  отчет в МКБППМН. В работата на комисията през 2016 г. 

се затвърдиха следните изводи: 

 - агресията като явление влияе трайно върху личността на детето; 

 - голяма част от децата са силно зависими от вербалната и физическа агресия в училище и на 

улицата; 

 - децата правонарушители са по-малко агресивни поради постоянното наблюдение върху тях от 
компетентните органи; 

   1.4.3. Задачи по Плана за действие за реализация на Националната стратегия за борба 

с наркотиците  (2014 – 2018 г.)  

 
Обучения на 

специалисти 

и  

доброволци 

по 

превенция на 

наркоманиит

е/ 

Брой, 

теми,брой 

обхванати 

лица/ 

Програми и 

проекти за 

превенция 

на 

рисковото 

поведение 

за употреба 

на 

наркотици/ 

Брой, 

теми,брой 

обхванати 

лица/ 

Програми  

за работа 

със 

семейства 

в риск и 

рискови 

групи 

деца/брой 

програми 

и проекти 

, ,брой 

обхванати 

лица/ 

Брой 

консул-

тирани деца 

и семейства 

във връзка с 

употребата 

на 

наркотици 

Издаване и разпро-

странение на инфор-

мационни материали 

( вид, теми и тираж) 

Брой 

  инфор-

мационни 

кампании 

и програми 

по превен-  

ция на 

нарко-

маниите 

Брой 

 лица 

обхванати в 

инфор-

мационните 

кампании и 

преван-

тивните 

програми 

Провеж-дане 

на 

проуч- 

вания за 

нагласи- 

те за 

употре- 

ба на нарко-

тични 

вещества 

(теми и брой) 

 

1 

 

  2 Употреба и 

разпространението 

на наркотици 

вещества и  вредата 

от тютюнопушене 

4 56 1 

 
В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците са предвидени следните по-

важни задачи на МКБППМН: 

 идентифициране и подпомагане на семействата с повишен риск от злоупотреба с 

наркотични вещества; 

 разпространяване на информационни материали за родителите и по-широк кръг от 
обществеността; 
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 образователни занятия на тема “Наркотични вещества“ за родители, учители, членове на 
МК и други заинтересовани лица и институции; 

 превантивни дейности за подбрани високо-рискови целеви групи. 

 
1.4.4.  Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора:  

 на територията на община Калояново няма регистрирани случаи. 

1.4.4.1. Издаване и разпространение  на информационни материали по превенция на 
трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация: 

 През 2016 г. не са издавани и разпространявани информационни материали 

1.4.4.2. Информационни кампании : 

 През 2016 г. не са провеждани информационни кампании. 
 

1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления свързани 

с жп-транспорта в съответствие с писмо №71/25.09.2007г. на ЦКБППМН до председателите  

и секретарите на МКБППМН:  

                - брой и видове мерки; 
                - брой, осъществени срещи със служители на “Транспортна полиция”; 

                - брой разпространени материали, публикации в медиите, беседи в училищата;  

                - брой и вид съвместни мероприятия с НПО и други по този проблем. 

 Няма регистрирани противообществените прояви и престъпления свързани с жп-

транспорта през 2016 година.  
            2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с 

ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи  или принадлежащи към организации с 

екстремистки или радикален характер: 

    2.1. Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към 

радикални и екстремистки групи; брой разкрити престъпления по расистки  подбуди или като 
резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи или 

организации: 

 На територията на Община Калояново няма регистрирани такива лица 

     2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни,  извършващи противообществени 

прояви и насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза или като резултат от 
споделяне на екстремистки идеи или членство в радикални групи и организации:  

 На територията на Община Калояново няма регистрирани такива лица 

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и броя на техните 

извършители:  

 На територията на Община Калояново няма регистрирани такива деяния 

2.4. Предприети конкретни превантивни мерки и резултати:  

 Не са предприемани такива мерки 

 

          3. Конкретни мерки (дейности, инициативи), предприети във връзка със  социална 

закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ (чл.10 от ЗБППМН). 

 МКБППМН и ИДПС осъществяват дейности насочени  към ограничаване на някои 
асоциални прояви – агресия, хулиганство, наркомании, тютюнопушене и употреба 

на алкохол. Съвместно с училищното ръководство се осъществяват дейности в 

училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова 

среда и решаване на ситуации за предотвратяване на индивидуални и групови 

конфликти. МКБППМН  и Дирекция ”Социално Подпомагане” организират и 

координират социално превантивната дейност  за децата нуждаещи се от  социална 

защита и нормално развитие.  
       3.1. Брой деца с противообществени прояви насочени от МКБППМН  към Дирекциите 

“Социално подпомагане” и отделите закрила на детето (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила 

и конкретни  социални услуги.   
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 През 2016 г. нямаме такива случаи 
     3.2. Взаимодействие  на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове. Дейнoсти с 

напусналите тези заведения  и условно осъдени  непълнолетни. Осъществени контакти с децата, 

настанени в корекционно-възпитателни заведения (какви и колко) и каква конкретна помощ и 

подкрепа са оказани? Конкретна работа с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са 

настанени във ВУИ, СПИ и ПД и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. 

 За 2016 г. няма случаи за настаняване. Осъществени три  контакта, във връзка с 
освобождавене  в семейна среда за планувани по учебен план ваканции и  празници. 

3.3.  Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ (брой и 

причини). Какви резулати са постигнати? 

 Няма направени предложения за предсрочно прекратяване на престой във ВУИ и 
СПИ. 

3.4. Участие на секретаря на МК  в заседание по чл.31, ал.1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ  

 Секретарят на МК не е участвал. В община Калояново няма специализирани 
домове. 

3.5. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и 

непълнолетни, пребивавали в  СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни лица и условно  осъдени за 

продължаване на образованието, уреждане на битови и социални проблеми, съдействие за 

намиране на работа:  

 Не са предприемани такива мерки 
  3.6. Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни 

в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в  

съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №73 от 25.09.2009 г.). Конкретни мерки  

предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално 

ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Какви са резултатите?  

 Няма създаден регистър. 
 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълнолетни 

Общ 

брой 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

консултирани 

и ориентирани 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали  СПИ 

0     

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали  ВУИ 

0     

Неучещи и 

неработещи, 

освободени от ПД 

0     

Условно осъдени 0     
Осъдени на 

пробация 
0     

 

      
      4. Как МКБППМН във вашата община се информират за условно осъдените и осъдените 

на пробация  непълнолетни: 

           - Получаваме информация от съда 

           - Справки на МК в съда.   

      5. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетния, при които съдът  е информирал 

МКБППМН за организиране на възпитателни грижи  

 За 2016 г. няма такива случаи. 
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     6. Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН  на органите по образованието за 

обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от 

училище. 

 Всички подлежащи на задължително образование малолетни и непълнолетни  са 
докладвани в МКБППМН. През учебната 2016/2017 г. са констатирани 5 системни 

отсъствия на ученици от училище . 

 Деца, подлежащи на задължително обучение в ПГ в ДГ през 2016/2017 г.- 156 деца. 

От тях в уязвимо положение - 21 деца. 

    Общ брой ученици  обучаващи се през учебната 2016/2017 година - 544 деца в пет ОУ 
на територията на община Калояново. От тях в уязвимо положение – 112 деца. 

   Вголямата си част от случаите на отсъствия от училище касае незаинтересованост на 

родителите особенно в многочислените ромски фамилии. Друг констатирен проблен е липсата 

на финасови средства за продължавене на средното образование на децата. 
  Очертава се тревожна тенденция ромските деца да не продължат образованието си след 8 

клас. Членовете на местната комисия за БППМН заедно с директорите на училища и класните 

ръководители полагат нужните усилия за по-добър обхват на подлежащите на задължително 

обучение. 

 

     

ІІІ. Възпитателни дела 

 

      1. Какви  проблеми най-често имате  при образуването  и разглеждането на възпитателни дела  

 трудното откриване на малолетните и непълнолетни извършители на криминални 
деяния; 

 неосъзнаване от страна родителите на необходимостта от възпитателно дело; 

 неразбиране от родителите на ефективността на възпитателните мярки. 

       2. Конкретни случаи, когато представителите на ДПС-ОЗД не са участвали при разглеждането  
на възпитателни дела и не са представили становища или доклади- брой, причини? 

 Имаме пълно съдействие  от представителите на ДПС - ОЗД. 

       3. Допуснати нарушения/вид и брой/, констатирани от прокуратурата  и съда  при процедурите 

по образуването и разглеждането на възпитателните дела и  налагане на възпитателните  мерки  и 
мерките по чл. 13 и мерки по  чл.15 от ЗБППМН. Предписания от прокуратурата и съда  и 

предприети мерки за недупускане на повторни нарушения:   

 Няма допуснати нарушения. 

       4. Какви трудности при провеждането в изпълнение на мерките по чл.13 от ЗБППМН срещате 

и какви са причините? 

 Не се срещат трудности 

      5. Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.15 от ЗБППМН? 

 Не се срещат трудности 
      6. На колко деца през 2016 г. са разглеждани повече от едно възпитателно дело. 

 Няма деца, при които е разглеждано повече от едно дело. 
      7. Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН (ако не е прилаган – защо)?  Какви резултати са 

постигнати? Какви са проблемите при прилагането и привеждането в изпълнение на чл.25 от 

ЗБППМН?  

 Не е прилаган чл. 25. Не е имало неизпънение на решение на МКБППМН. 

 

ІV. Консултативни кабинети и центрове за социална  превенция: 

 

      1. Конкретно наименование на помощния орган. 

      2. Кратко описание на дейността-превенция, брой консултирани деца и родители и т.н. 

      3. Брой приведени меркив изпълнение чрез центровете и кабинетите: 

      3.1. По чл.13,ал.1,т.3 от ЗБППМН; 

      3.2. По чл.15,ал.1,т.2 от ЗБППМН. 
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      4. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл.13 чрез центъра 

(консултативния кабинет) са се оказали резултатни за неизвършването на нови 

противообществени прояви. 

      5. Брой случаи, при които изпълнението на мерки спрямо родителите  по чл.15 чрез центъра 

(консултативния кабинет) са се оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им 
поведение.  

 през 2016 година нямаме налагани  мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

      6.  Брой насочени деца превантивно от МКБППМН към центъра (консултативния кабинет). 

      7.  Брой родители превантивно насочени към центъра (консултативния кабинет). 

      8. Брой деца, консултирани в центъра за превенция (консултативния кабинет) освен в 
изпълнение на мярка по чл.13,ал.1,т.3. 

      9. Брой родители консултирани в центъра за превенция (консултативния кабинет) освен в 

изпълнение на мярка по чл.15,т.2. 

      10.  Какви проблеми в центъра за превенция (консултативния кабинет) сращате?    

 На територията на община Калояново няма  обособен център за социална и 
обществена подкрепа и  консултативен  кабинет. При необходимост за  беседи и 

консултации се използва офиса на секретаря на МК в сградата на общинска 

администрация.            

 

 

 V. Обществени  възпитатели: 

     
 

Година Плануван бр. общ. 

възпитатели,утвърдени 
от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки общ. В-ли за 
съответната година 

Изразходвани 

средства по Наредба 
№2 на ЦКБППМН 

2016 г. 3 3 4 800 

2017 г. 3 

Прогноза за2018 г 3 

 

       1. Какъв контрол конкретно върху дейността на обществените възпитатели по ЗБППМН, 

отчетността по Наредба № 2  на Председателя на ЦКБППМН и Статута на обществените 

възпитатели.   

 Обществените възпитатели съгласно ЗБППМН отчитат дейността си  в МКБППМН. 

 Обществените възпитатели са с квалификация по психология и педагогика. 

      2. Какви проблеми (посочете конкретно) среща Вашата местна комисия при изразходване  на 

средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели?   

 Не се срещат проблеми. 

      3.  Колко и какви квалификационни дейности са проведени с обществените възпитатели? От 

кого са организирани и по чия инициатива?  

 През 2016 г. не са провеждани квалификационни дейности с обществените 
възпитатели. 

     4. Колко обществени възпитатели са участвали на тази дейност? 

     5. Има ли случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната комисия, при 

определяне на обществените възпитатели 

 Няма външна намеса при определянето на обществените възпитатели. 

 

 

VІ . Контролна дейност на местната  комисия:    

 Какъв контрол е упражняван от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и 
резултати? 
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 Не е осъществяван контрол, защото на територията на Община Калоянво няма 
такива. 

2. Какъв контрол е упражняван върху дейността на настойниците и попечителите. Какво е 

констатирано и какви са резултати? 

 Не е упражняван контрол 
    3. Упражняван ли е контрол върху режима и условията на работа, установени за    

непълнолетните. Констатации и резултати? 

 Няма констатирани работещи непълнолетни. 
       4. Колко на брой и какви проверки са  извършени самостоятелно или съвместно с други 

органи относно посещаване намалолетни и непълнолетни  в питейни и хазартни заведения, 

дискотеки, барове, нощни и интернет клубове след определения вечерен час? Какво е участието 

на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат 

конкретни дейности. 

 Секретаря на МК съвместно с представители на РПУ е участвал съвместно в три 
организирани проверки в доскотеки  и питейни заведения.  

     5. Какво е участието на местната комися в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца и т.н.? Какво е констатирано, какво е предприето и какви са резултатите 

от предприетите действия? Да се посочи конкретно. 

 Членовете на МКБППМН участват в съвместни проверки по Наредба №1 на 
Общински съвет Калояново с органите на МВР на обществените заведения. В 

общината няма регистрирани скитащи и просещи деца. 

       6. Какви проблеми среща местната комисия при осъществяване на контрола?  

 Не се срещат особени проблеми. 
       7. Сезирани ли са компетентните органи при нарушения? Кои органи и за какви нарушения? 

 При извършваните проверки не са констатирани нарушения 
 

  

VІІ.   Какви предложения е направила местната комисия пред местни и централни органи 

по проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие . 

 Секретаря на МКБППМН участва в междуведомствена комисия съвместно с МВР, 
Дирекция  социално подпомагане и други органи. 

 

VІІІ. Взаимодействие на местните комисии за БППМН. 

         През 2016 г. работата на МКБППМН, инспекторите ИДПС, ОЗД се отличаваше с добро 

взаимодействие. Училищните комисии за БППМН най-често чрез директорите и класните 

ръководители търсиха подкрепа в МКБППМН по следните въпроси: 

 Вербална и физическа агресия; 

 Обхват на подлежащи задължително обучение; 

 Деца със системни отсъствия и застрашени от отпадане;  

 Слаба ангажираност на родителите 

 Културни специфики на ромския етнос /ранни бракове, ”открадване на момичето” и др./ 
Инспектор ДПС, секретарят на МКБППМН  и обществените възпитатели провеждаха занятия в 

часа на класния ръководител по предварително набелязани теми. 

Не се срещат проблеми при взаимодействието с различните институции. 

 

  

 ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН 

    1. Брой организирани обучителни семинари от общинската комисия и теми, включени в 

програмите на семинарите. 

 През 2016 г общинската комисия не е организирала обучителни семинари 
    2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 
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    3. Какво е участието на секретаря на  МКБППМН (председателя на МКБППМН и членовете на 

комисията) в квалификационните форми на ЦКБППМН и др. организации? Ако няма такива 

посочете причините!  

 Секретаря   на МКБППМН участва  в семинар организиран от ЦКБППМН. 

 

 

Х. Планувани за 2016 г. и изразходвани средства по  Наредба №3 на ЦКБППМН за 

възнаграждения на членовете на МКБППМН. - 640 лв. 
 

 

XI. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2018 г., моля попълнете таблицата: 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 
2016 г. – общо (в лева) 

Изразходвани 

средства от 
МКБППМН за 2016 г. 

– общо (лева) 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 
2017 г. – общо (в лева) 

Необходими средства 

за 2018 г. - общо 

 

14 970 

 

8 715 

 

15 270 

 

15 000 

 
   

 

XII. Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН. 

   

 

 

 

ХІІІ.  Информация относно исканите данни за: 

1. Председател на МКБППМН    

Веселин  Бонов - Зам. кмет на Община Калояново 

Сл. тел. 03123/22 21,  GSM: 0876 402072, e-mail: vesko_bonov@abv.bg 

2. Секретар на МКБППМН 
Енчо Николов Златански, тел.03123/2221,GSM 0877298814  

e-mail: ezlatanski@abv.bgфакс.03123 / 24 12 

3. Дирекция “Социално подпомагане” тел. 0337/ 6 26 93 

4. Началник отдел “Закрила на детето”- Хисаря тел. 0337/ 6 55 38 

Отдел „Закрила на детето”, клон Калояново – Атанаска Бакалска тел. 03123/22-18  

GSM: 0889665333  

5. ИДПС при РПУ на МВР гр.Хисаря- 0337/ 6 20 20 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА МКБППМН: 

     /Веселин Бонов/ 

 

 


