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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ. 
 

Подготовката на годишния доклад, неговата структура и показатели за 2019 година са 
съобразени с Указание на Централната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните /ЦКБППМН/, получено с писмо № РД-30-И-
65/04.12.2019 г. 

1. На основание чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните /ЗББППМН/, Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / МКБППМН / представя 
ежегодно отчет за своята дейност пред Централната комисия за БППМН към Министерския 
съвет, пред Кмета на Общината и пред Общинския съвет. Съставът на МКБППМН е 
определен на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН със Заповед № 
1298/01.07.2019 г. на кмета на Община Лясковец. Комисията се състои от председател, 
заместник председател, секретар и от дванадесет члена.  

2.Секретар на МКБППМН отговаря на чл.6, ал.3 от ЗБППМН - назначен е на щат по 
служебно правоотношение. 
                
ІІ.  ДЕЙНОСТ НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ: 
 
1. Реализирани дейности от МКБППМН при Община Лясковец. 
1.1.Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна 
работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, 
и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС 
№ 373 от 05.07.2019 г. 
1.1.1.Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН: 3. 
1.2.Работа с педагогическото ръководство  

Таблица 1 
Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 

родители 
0 0 
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1.3.Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 
педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.  

Таблица 2 
Брой работни срещи за обсъждане на 
казуси на проблемни деца  

Теми  

2  Начини за приобщаване и участие в безплатни 
консултации с психолог в ЦОП 

 
1.4. Взаимодействие с обществените съвети към училищата. Представете данни: 
ежемесечна. 
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3 
Участници Брой дейности Вид дейности (срещи, обучения, 

консултации) 
Родители 3 срещи, обучения, консултации. 
Настойници 0 0 
Попечители 1 консултации. 
1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 
попечителство. 

Таблица 4 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
1 0 1 
1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

 
Таблица 5 

Проведени 
превантивни 
програми 

Брой Теми Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни 1 Дискусионен форум 

„Приобщаващото 
училище  

и благополучието на 
учениците“ 

80 40 0 

Асоциално 
поведение 

0 - 0 0 0 

Насилие между 
деца 

1 „Агресията в училище“ 0 0 91 

Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

1 „Превенция на 
зависимостите“ 

0 30 70 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора 

1 „Трафик на хора“ 0 0 91 

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с 
ЖП-транспорт 

0 - 0 0 0 
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Здравни 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) „Здравословното 
хранене – нашето общо 
приключение към един 
по-балансиран и 
щастлив живот!“; 
2) „Туберколоза - 
превенция“; 

 
3) „Хранителни 
разстройства“; 
 
4) „СПИН и ХИВ“; 
 
5) „Полово 
преносими болести. 
Начини за предпазване 
от нежелана 
бременност.“ 

  27 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

7 
 
 
 
 

100 
 
 

0 
 
 

100 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

112 
 
 

39 
 
 

112 
 
 

90 

Културни 1 Организиране на 
кампания за 
популяризиране 
Европейската седмица 
на мобилността 16-22 
септември 2019 г. 
„Безопасно ходене и 
колоездене“ под мотото 
„Върви с нас“. 

153 72 10 

Спортни 2 Спортни празници 
“Заедно сме по-добри и 

по-силни“; 
Общински волейболен 

турнир. 

40 
 

 
30 

70 
 

 
0 
 

80 
 
 

40 
 

Радикализъм1 0 - 0 0 0 
Общо 13  330 419 735 

 
Таблица 6 

Проведени анкетни 
проучвания 

Брой Теми Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни 0 - 0 0 0 
Асоциално 
поведение 0 - 0 0 0 
Насилие между 
деца 1 „Тормозът в 

училище.“ 
0 30 40 

Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

0 - 0 0 0 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора 

0 - 0 0 0 
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Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с 
ЖП-транспорт 

0 - 0 0 0 

Здравни 1 „Лична 
хигиена, 

здрави зъби и 
гръбначни 

изкривявания.“ 

0 20 20 

Културни 0 - 0 0 0 
Спортни 0 - 0 0 0 
Радикализъм1 

0 - 0 0 0 
Общо 2  0 50 60 

 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-
транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 
председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър):   

Таблица 7. 
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0  
Брой разпространени материали 0  
Брой на информационните кампании в училищата 0  
Брой публикации в медиите 0  
Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от МКБППМН. 
1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  
Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 
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Таблица 9. Семейни консултации.  
Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 
Таблица 10. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
 1 3 

Забележка: Попълнете на компютър. 
 

Таблица 11. Семейни консултации.  
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

 1 3 
Забележка: Попълнете на компютър.      

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. 
1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните 
извършители. 

Таблица 14. 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  
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 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в 
отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 
Видове (плакати, брошури, 

флаери, др.) 
Тираж Теми 

брошура 
„Заедно сме по-добри и по-

силни“ - издание за деца 

200 Приятелството и подкрепата от съученици и 
учители. Успешното развитие на личността. 
Спорта, целеустремеността, постоянството и 

успехите. Отговорността, като човек и личност, и 
висшето образование. 

Брошура „Лексикон за 
родители. Мисли на децата, 

адресирани към възрастните.“ 

200 Междуличностните отношения: родител – дете. 
Личният пример, като най-добър учител. 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 
 
Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали 

на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на 
Информационен архив. 

 
2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция 
„Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на 
мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 
Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  
Ако е необходимо, добавете редове):……………………………………………….  
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 
осъществени. 

Таблица 17. 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 
3.2. Каква работа е извършена 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. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):……………….. 
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 
пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

Таблица 18. 
 Брой дейности Видове дейности 

СПИ 0 0 
ВУИ 0 0 
ПД 0 0 
Приюти за безнадзорни деца 0 0 
Условно осъдени 0 0 
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Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
 
4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи 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.). Дейности, 
предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, 
професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати 
резултати. 

 
Таблица 19. 

 
Категории 
неучещи и 

неработещи 
непълно-

летни 

 
Общ 
брой 

 
Брой 

продължили 
образованието 

си 

Брой на 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой на 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

 
Брой на 

започналите 
работа 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали 
СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали 
ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
освободени 
от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 
осъдени 0 0 0 0 0 

Осъдени на 
пробация 0 0 0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. 
 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 
осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове): Изискваме информация от Районен съд Горна Оряховица. 
 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 
пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 
Информация от съда няма 
Справки на секретаря на МК  в съда няма 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):……………………………………..………… 
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2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 
извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 
дейността на системата от МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове): …………………………………………………………………………………… 
 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ  
1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове):…………………………………………………………………………………… 
2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира 
ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за 
превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. 
Хисаря през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):………………………………………………………………………….……………..…….. 

 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
 

Таблица 21. 
Година Плануван брой 

обществени 
възпитатели, утвърдени 
от МФ по Закона за 
държавния бюджет 

Реално усвоени 
бройки обществени 
възпитатели за 
съответната година 

Изразходвани 
средства по 
Наредба № 2 
на ЦКБППМН 

2019 3 3 4 331,25 лв. 
2020 3 
Прогноза за 2021 3 
 
1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на 
Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 
обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. 
юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  
- Екипни срещи на МКБППМН;  
- Работни срещи с ИДПС и ОЗД;  
- Екипно обсъждане на казуси на МКБППМН;  
- Изпълнения на възпитателни мерки по чл. 13, ал. ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗБППМН. 
 
2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са 
организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове): Запознаване с методическите указания, регламентирани от ЦКБППМН.  

3.  Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на компютър. 
Ако е необходимо, добавете редове): 3. 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на 
ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 
възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г. 
През 2019 г. са изготвени общо 2 броя оценки, за двама Обществени възпитатели, тъй като 
те са били ангажирани през 2019 г. 
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4.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове): 2. 
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава 
очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
………………………………………………………………………………………..……………… 
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 
отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове):…………………………………………………………………………………… 
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги 
отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове): 2. 
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна 
степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение). 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):………………….. 
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на 
изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 
редове):……………………………………………………………………………………………… 

 
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 
общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 
Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
На територията на общината няма осъществени проверки на ДПС,СПИ,ВУИ,ДВНМН,ПД и 
приюти за безнадзорни деца. 
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 
10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако 
е необходимо, добавете редове):…………………………………………………………………... 
3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 
посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, 
барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие 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 конкретните дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове): Направени са 9 вечерни проверки в заведения на територията на Община Лясковец 
от инспектор ДПС за отчетният период. Не са констатирани нарушения в следствие на 
извършените проверки. Проверките визират забраната на посещението след 20.00 часа на 
малолетно лице, съответно след 22.00 часа на непълнолетно лице в нощни заведения, 
барове, ресторанти, и др., където се сервира алкохол, освен в присъствието на родители, 
настойници, попечители или лица, които се грижат за него. Ако родителите, попечителите 
или другите лица, които полагат грижи за непълнолетен, не могат да го придружат, те са 
длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител след 22.00 часа. 
Проверявани са заведения, в които се сервират алкохолни напитки и се продават тютюневи 
изделия с оглед предпазване на малолетните и непълнолетните от консумация. На 
собствениците се обръща специално внимание върху спазването на нормативната уредба.  

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 
скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  През 2019 г. на територията 
на община Лясковец не са постъпвали сигнали за кризисна интервенция. 
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5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. (Попълнете 
на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): Местната комисия не е срещала 
затруднения при осъществяването на контролната си дейност. 
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви 
нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):…… 
 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ 
ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО ИМА ТАКИВА)? (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):…………………………………………………………………….. 
 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 
Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-
възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 
организации: 
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове): Осъществяваме добро взаимодействие с Районен съд – Горна 
Оряховица, Окръжен съд – Велико Търново и Районна прокуратура Горна Оряховица. 
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой 
и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
На 28-29.11.2019 г. МКБППМН бе партньор на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец и 
сдружение (НПО) за споделено учене „ЕЛА“ организираха, дискусионен форум на тема 
„Приобщаващото училище и благополучието на учениците“. Във форума имаше активно 
участие, чрез представяне на презентации, късометражни филми и дискусии. Участници са 
били директори на училища; управителят и сътрудник в Институт за изследване на 
интелектуалната недостатъчност; председател на управителния съвет на Сдружение „ЗОВ 
България“ и преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, катедра “Педагогика”; 
Специалист “Регионално развитие” във Фондация “Заедно в час”; докторант в Институтът 
за изследвания на обществата и знанието при БАН в секция „Логика и философия на 
науката”, член на сдружение „Професионален форум за образованието“; представители на 
Тракийски университет-Стара Загора и член е на Южноамериканската Асоциация по 
Индивидуална психология (NASAP). 
3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 
дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове): На територията на общината е създадена добра практика за координация и 
сътрудничество в интерес на доброто развитие и грижата децата. 

 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и 
теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 
МКБППМН.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
………………………………………………………………………………..………………………   
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): ………………… 
3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на 
комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма 
такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):  
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- ЦКБППМН – Национална работна среща семинар на секретарите на местните комисии в 
страната, гр. Хисар. Стойността за участието е в размер на 339,00 /триста тридесет и три 
лева/. 
- ЦКБППМН – специализирано обучение по проблеми на превенцията и противодействието 
на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни в Център за квалификация на 
специалисти от системата за БППМН, гр. София. Стойността за участието е в размер на 
192,20 /сто деветдесет и два лева и двадесет стотинки лева/. 
- „Център за професионално обучение и ориентиране” ООД – Пенка Кефалова, 
професионално обучение на тема „Летен форум за помагащи професионалисти”, в к.к. 
Албена. Стойността за участието е в размер на 844,40 /осемстотин четиридесет и четири 
лева и четиридесет стотинки/. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:  1 839,40 
лева.  
ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 
възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове): По Наредба 3 за 2019 година са планирани 2 450,00 /две хиляди 
четиристотин и петдесет лева /. Реално изразходените средства по Наредба 3 са в размер на 
704,00 /седемстотин и четири лева/.  
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 
комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22: 

 

Таблица 22. 

 

ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако 
е необходимо, добавете редове):        
 МКБППМН при Община Лясковец предлага да се провеждат повече квалификационни 
мероприятия от ЦКБППМН през 2020 г. 
 

ХІV.  МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА: 
1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и 
секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия 
(ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във 
Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

1.Информация за контакти  с МКБППМН –Община Лясковец 
 

Председател: инж. Росица Господинова - заместник кмет на Община Лясковец 
Тел: +359 61922193 
GSM: +359 889077800 
e-mail: gospodinova@lyaskovets.net 
факс на Община Лясковец: 0619 / 2-20-45 
 

Секретар:  
Тел: +359 61922055 вътрешен 109 
GSM +359 879 313 606 

Получени средства по ЗДБ за 
МКБППМН за 2019 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 
МКБППМН за 2019 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 
за 2021 г. – общо (в 

лева) 
18 330,00 лв. 8 413,46 лв. 19 440,00 лв. 

mailto:gospodinova@lyaskovets.
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e-mail: mkbppmn_obshtina_lyaskovets@abv.bg 
 

Инспектор ДПС – Калин Пенчев 
Тел: +359 618663324  
e-mail: dpsgo@abv.bg 
 

Отдел „Закрила на детето” – Даниела Стоянова 
и Кремена Маринова 
тел: +359 61924932 
e-mail: dsp_ozd_go@abv.bg 

 
 
Моля, при промяна на секретаря на местната комисия за БППМН във Вашата 

община (район), своевременно да информирате Централната комисия, с оглед  
включването на новоназначения секретар в квалификационни мероприятия на 
ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):………………. 
 
 
  
Изготвил: 
 Цветомила Берова, член на МКБППМН при Община Лясковец 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:mkbppmn_obshtina_lyaskovets@abv.bg

