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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ  О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205;9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Две могили за 2020 г. 

 
 

 

I. Организационно състояние на местната комисия 

 

Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните към Община Две могили отговаря на изискванията съгласно 

чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН. 

Председател на МКБППМН през отчетния период: 

Красимира Русинова – заместник - кмет на Общината 

Секретар на МКБППМН: 

Галина Милева – Гл. юрисконсулт и Секретар на МКБППМН 

 Съставът на комисията през изминалата 2020 г. включва 8 души, представители на 

общинската администрация, както и началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане” – гр. Две могили, директор на ЦПЛР „Д-р Пангелов” – гр. Две 

могили, инспектор на РУ към МВР, педагози и психолози. 

 Към настоящия момент към Местната комисия работи един обществен възпитател.  

 

II. Дейност на Комисията 

 

Дейности и инициативи: 

Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния: 

 

През изминалата година МКБППМН участва в следните мероприятия по превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни: 

Съвместно с Център за обществена подкрепа – гр. Две могили бе организирана „Лятна 

програма за работа с деца”, която включваше следните теми: 

1. „Движението е здраве, а здравето живот” – колопоход до пещера „Орлова чука” – с. 

Пепелина – участвали 22 деца; 

2. „Предпазен шлем за лице” – изработване на предпазен шлем – участвали 13 деца; 

3. „Първа долекарска помощ” – запознаване с правилата и начините за оказване на 

първа долекарска помощ при необходимост – участвали 14 деца; 

4. „Слънцезащитна шапка” – изработване на слънцезащитна шапка – участвали 11 

деца; 

5. „Направи си сам хвърчило” – участвали 17 деца; 

6. „Първи стъпки в ориентирането сред природата” – създаване на умения за 

ориентиране на терен – участвали 17 деца; 

7. „Направи си сам въдица за риболов” – участвали 16 деца; 

8. „Водата среда на живот” – запознаване на децата с водната среда на живот и нейните 

обитатели. Придобиване на първоначални умения в риболова. Мероприятието 

включваше посещение на рибарник в с Острица, разходка в рибарника, 
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разпределение на местата за риболов, първоначални опити и умения за риболов, 

запознаване с обитателите на водната среда. Участвали 15 деца. 

9. Посещение на плувен комплекс „Фламинго” – гр. Две могили – запознаване с 

общите правила за водна безопасност, роля на спасителя и как можем да го 

разпознаем. Участвали 12 деца; 

10. „Научни опити в домашна среда” – Запознаване на децата с основните начини и 

средства за научни опити в домашна среда. Участвали 12 деца 

11. „Рециклиране на отпадъчни материали” – изработване на саксия от рециклирани 

материали. Участвали 12 деца. 

12. „Лесни градинарски дейности” – участвали 14 деца; 

13. „Градинарство в двора на къща-музей „Филип Тотю” – активно участие на децата в 

групово мероприятие за извършване на лесни градинарски дейности. Участвали 12 

деца; 

14. Конкурс за рисунка на асфалт „Моята ваканция” – участвали 20 деца 

15. „Рисуване с цветен пясък” -  участвали 13 деца; 

16. Посещение на плувен комплекс „Фламинго” – участвали 22 деца; 

17. „Моите книги през лятната ваканция” – участвали 10 деца; 

18. „Здравей, училище!” – участвали 11 деца; 

19. Провеждане на екскурзия до Етнографски музей на открито „Етър” – гр. Габрово; 

Част от мероприятията бяха финансирани от бюджета на МКБППМН. 

Член на МКБППМН е включен със Заповед на Началника на РУО в два от трите екипа 

за обхват на ученици в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна възраст.  

През периода не са постъпвали заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 

родители от училищата на територията на община Две могили. Членове на МКБППМН не 

са участвали в Училищни комисии по превенция през отчетния период.  

Общественият възпитател е провеждал периодични срещи с родители на деца, 

извършили противообществени прояви и с разгледани възпитателни дела с цел изясняване 

на проблемите в поведението на детето и намиране на решения.  

През отчетния период няма деца с асоциално поведение поставени под 

настойничество/попечителство. 

 На територията на Община Две могили има три училища, като броят на учениците в 

тях е 621 към 01.12.2020 г. по данни от НЕИСПУО. През изминалата 2020 г. в сравнение с 

2019 г. броя на възпитателните дела е нараснал от 4 на 7. Регистрираните обществени 

прояви включват кражба, унищожаване на чужда вещ и управление на МПС без 

регистрационна табела. Регистрирана е и противообществена проява на дете, ненавършило 

8 години.(кражба). Съгласно чл. 12, т. 1 от ЗБППМН, съставите от местната комисия 

образуват и разглеждат дела спрямо малолетни на възраст от 8 до 14 години. В този 

контекст случаят е извън на обхвата на комисията и поради тази причина е детето е 

насочено към Център за обществена подкрепа – гр. Две могили за провеждане на 

консултативна работа с него. 

През отчетния период няма регистрирани криминални деяния от футболни агитки, 

както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. Няма регистрирани 

противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза. 

 

През 2020 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни 

училища интернати или Социално-педагогически интернат.  

 

Възпитателни дела: 

 

През 2020 година са разгледани 7 възпитателни дела, като шест от тях са след 

постъпили Постановления от Районна Прокуратура – Русе, а едно е след насочване от РУ на 
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МВР – гр. Две могили. Четири от делата са за извършено деяние по чл. 194, ал. 1 от НК 

/кражба/, едно по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК /управление на МПС без 

регистрационна табела/ две по чл. 216 от НК. /увреждане на чужда вещ/. Бе получен сигнал 

за извършена противообществена проява и от отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане” – гр. Две могили. По повод сигнала бе възложено извършване на 

проверка от общественият възпитател към МКБППМН. След извършената проверка бе 

установено, че лицето не живее на територията на община Две могили и не е образувано 

възпитателно дело. 

Всички дела през отчетния период са приключени. Не са получавани сигнали за 

извършени повторни деяния.  

Не са констатирани нарушения от съвместната дейност на Местната комисия и 

намиращите се на територията на общината институции, с които тя е в непрекъснат 

контакт.  

Наложените възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните през отчетния 

период са както следва:.  

 

Мерки по чл.13 от ЗБППМН 

Брой мерки към 

малолетни и 

непълнолетни по чл. 13 

Предупреждение 1 

Поставяне под надзор на обществен възпитател 2 

Забрана на непълнолетния да се среща и да 

установява контакт с определени лица. 
3 

Поставяне под възпитателен надзор на 

родителите или на лицата, които ги заместват, 

със задължение на полагане на засилени грижи. 

1 

Определена работа в полза на обществото 4 

 

 

Наложени мерки на родители на деца, извършили противообществени прояви 

по чл. 15 от ЗБППМН: 

 

През отчетния период няма налагани мерки на родители на деца, извършили 

противообществени прояви. 

 

През отчетния период в МКБППМН е постъпило едно решение по отношение на 

непълнолетен с което е осъден на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, 

чието изпълнение е отложено за срок от 2 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК. В 

изпълнение на чл. 10, б. е от ЗБППМН следи отблизо поведението на условно осъдените 

непълнолетни. 

 

Консултативни кабинети (Центрове за социална превенция): 

 

МКБППМН няма създаден Консултативен кабинет съответно с изискванията на 

Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни.  

Съдействие относно психологическата работа с деца с проблемно поведение и 

техните родители оказва Центъра за обществена подкрепа – гр. Две могили. Към настоящия 
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момент едно от децата с регистрирани противообществени прояви е заявено, като 

потребител на услуги в Центъра. 

 

Обществени възпитатели: 

 

През 2020 г. към МКБППМН работи един обществен възпитател - педагог. Бе 

публикувана обява на 27.07.2020 г. в интернет страницата на Община Две могили 

/http://www.dvemogili.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1730%3Aobqva-

vuzpi-2020-07-27&catid=2%3Anews&Itemid=55&lang=bg/ за избор на обществени 

възпитатели. Постъпиха документи само от един кандидат, след преглед на документите, 

комисията установи, че постоянният и настоящият адрес на кандидата е община Русе, гр. 

Русе, поради което, кандидата не беше класиран, тъй като няма как ефективно да изпълнява 

своите задължения на територията на Община Две могили. 

 

Контролна дейност на МКБППМН: 

 

 МКБППМН – Две могили е пряко подчинена на ЦКБППМН и дава отчет за своята 

дейност пред ЦКБППМН, Общински съвет – Две могили и Кметът на Община Две могили. 

При случаи на деца, нуждаещи се от консултация или помощ, МКБППМН се обръща към 

обществените възпитатели и ЦОП – Две могили, където се оказва нужното съдействие 

спрямо деца и родители от квалифицирани специалисти – юристи, педагози, психолози и 

др.  

 Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху 

дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела, периодично се подава 

информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията на 

тричленните състави. 

 

Квалификационна дейност на МКБППМН: 

 

През отчетния период предвид обявеното извънредно положение и извънредната 

епидемиологична обстановка поради разпространението на SARS-CoV2 не са организирани 

обучения на членовете и секретарят на МКБППМН.  

 

Изразходване на средствата отпуснати от ЦКБППМН 

 

 През периода не е извършвано материално стимулиране на съставите по чл. 11, ал. 2 

от ЗБППМН по смисъла на Наредба № 3 на ЦКБППМН.  

През 2020 година със средства на МКБППМН са реализирани следните разходи за 

издръжка на МКБППМН 

- Канцеларски материали и други -     500.00 лева 

- Ел енергия, отопление, гориво автомобили     1000.00 лева 

- Телефони, зареждане на тонер касети     500.00 лева 

-  

Общо: 2000 лева 

 

 

Справка за председател и секретар на МКБППМН – гр. Две могили: 

 

Председател на МКБППМН - Красимира Николаева Русинова 

длъжност: заместник - кмет на Община Две могили 

бул. „България” №84 

телефон: 08141/9205, 9207 (вътр. 123) 

тел./факс: 08141/9208 
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e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

  

Секретар на МКБППМН – Галина Донева Милева 

длъжност: Гл. юрисконсулт и Секретар на МКБППМН 

бул. „България” №84 

телефон: 08141/9205 (вътр. 132) 

e-mail: galina_doneva@abv.bg 

 

Инспектор ДПС  

при РУ гр. Две могили 

 GSM: 0878 544 166 

 

Росица Ангелова Георгиева - Директор на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Две 

могили 

ул. „Кирил и Методий” №14 

телефон: 08141/2731 

e-mail: dsp-dvemogili@asp.government.bg 

 

Център за обществена подкрепа (ЦОП) – Две могили 

Управител – Петър Цветанов Петров 

гр. Две могили, ул. „Христо Ботев” №19 

Телефон: 0895 567 531 

e-mail sop.dm@abv.bg 

 

 

КРАСИМИРА РУСИНОВА 

Зам. - Кмет на Община Две могили 

и Председател на МКБППМН – гр. Две могили 

 

 

 

 

Изготвил: 

Галина Милева – Гл. юрисконсулт 

и секретар на МКБППМН – Две могили 

 

 

 

 

 

 

 


