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Планът е приет на заседание на Педагогическият съвет с Протокол № 9 / 10.09.2021 г. 

 

 

 

 

І. СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БППМН: 

 

    Председател: Халил Халил 

    Членове: 

1. Георги Георгиев 

2. Ресмие Рашидова 

 

ІІ. ПРАВНА РАМКА: 

 

 Министъра на труда и социалната политика 

 Министъра на вътрешните работи 

 Министъра на образованието и науката 

 Министъра на правосъдието 

 Министъра на външните работи 

 Министъра на културата 

 Министъра на здравеопазването  

 Председателя на държавната агенция за закрила на детето 

 Изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане 

 Председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините в 

Република България 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:    

  

 Осъществяване на системна и целенасочена превантивна дейност с учениците 

извършващи противообществени и противоправни деяния, които попадат в 

категорията „деца в риск”  от насилие, с цел оказване на ефективно влияние върху 

обучението и възпитанието им. 

 Обхващане и задържане на децата в училище и в учебно-възпитателния процес. 

 Проучване и предотвратяване на асоциални прояви, форми на насилие и агресия. 

 Оказване на помощ на ученици, живеещи в неблагоприятна среда и техните 

родители чрез ефективно решаване на случаите и оказване на педагого-

психологическо въздействие. 

 Координиране дейността на училищната комисия с държавните обществени органи 

и организации, занимаващи се с противообществени прояви сред малолетни и 

непълнолетни. 

 Подаване на първоначална информация в РУ на МВР, в съответната дирекция 

„Социално подпомагане”, при необходимост – Бърза неотложна помощ 
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ІV. ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БППМН: 

 

1. Изработване и приемане на план за дейността на училищната комисия за БППМН.                 

 

Срок: 09.2021 г. Отг. Комисия по БППМН 

 

1.1.Запознаване на учениците и учителите с действащата нормативна уредба за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с 

Вътрешния правилник на училището. 

 

                                              Срок: м. октомври Отг. Халил Халил и класните р-ли 

 

1.2.Дискусия  на тема: „Знаем ли правата и задълженията си” 

 

                                                                 Срок: м. ноември  Отг. Класните р-ли 

 

2. Проучване на причините и проблемите за асоциалните прояви на учениците, 

живеещи в неблагоприятна среда / социално слаби семейства, криминално 

проявени родители, наркомани, психично болни родители, ученици, които не се 

отглеждат от родителите си и др./.       

                                                                 Срок: постоянен Отг. Комисията по БППМН 

 

3. Осигуряване на ред и дисциплина в час и междучасията и контрол по спазването на 

Вътрешния правилник на училището. 

 

Срок: постоянен Отг. Класните р-ли, дежурните учители и портиера на училището 

  

 

3.1. Засилване контрола и писмено уведомяване на родителите за неизвинените 

отсъствия и други асоциални прояви на учениците.   

                                                               Срок: постоянен Отг. Класните р-ли 

                                                                

 

 

3.2. Организиране на свободното време и отдиха на учениците чрез участие в 

различни игри и дейности, които ангажират вниманието им. 

                                                       Срок: постоянен Отг. Учители ЦОД 

 

4. При необходимост провеждане на консултации с родителите на проявилите се 

ученици и насочването им към държавни институции, които могат да помогнат при 

решаването на възникналите проблеми  с децата им. 
                                                               Срок: постоянен Отг. Комисията по БППМН 

 

5. Осигуряване сигурността на учениците в училището и в района около него.                     

                                                              Срок: постоянен  

Отг. Директора и комисията по БППМН  

 

5.1. Среща на служител на РПУ град Омуртаг с учениците от ІІІ и ІV клас на тема: 

„Можем ли и как да се защитим в опасни ситуации в училище, в района около 

него, на улицата” 

                                                       Срок: м. април 2022 г. Отг. Рашидова 
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6. Провеждане на системна разяснителна дейност в час на класа по проблемите на 

учениците и противообществените прояви чрез неформално обучение. 

                                                           Срок: постоянен  

Отг. Комисията по БППМН и класните р-л 

                                                  

 

6.1.Организиране на тематични срещи и дискусии по класове с родители по 

въпроси свързани с възпитанието на децата, за подобряване на диалога в 

семейството и справянето с конфликти и кризи.  

 

                                                                      Срок: постоянен Отг. Класните р-ли 

 

7. Провеждане на здравни беседи в часа на класа и беседа с медицинското лице за 

тютюнопушенето, алкохолизма и наркоманията, като предпоставки водещи до 

детски престъпления. 

                                                                  Срок: постоянен  

Отг. Класните р-ли и медицинското лице в училище  

 

8. Проверка, контрол и отчет на мероприятията, осъществени от комисията по 

БППМН за учебната 2021 / 2022година. 

                                                            

 Срок: м. юни 2022 г. Отг. Халил Халил 

 

 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УКБППМН: 

 

      В изпълнение на своята дейност училищната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни уведомява съответно: 

8.1. МКБППМН за противообществени прояви и деяния на ученици, за деца 

отпаднали от системата на училищното образование; 

8.2. Отделите „Закрила на детето” към съответната Дирекция „Социално 

подпомагане” за деца без надзор от страна на родителите си, деца живеещи в 

неблагоприятна семейна среда, ученици жертви на насилие и др. 

8.3.Органите на МВР, съответно инспектор ДПС за криминални прояви и деяния на 

ученици, нарушаване сигурността в учебното  заведение от страна на външни 

лица и други, за които училищната комисия счита за необходимо. 

 

VІ. ИНФОРМАЦИОННА ТАБЛИЦА: 

 

 

 

 

Изготвил Халил Халил 

Номер Показател Брой 

ученици 

1 Отпаднали ученици от училище  

2 Ученици с голям брой отсъствия  

3 Извършили противообществени прояви в училище  

4 Ученици от социално слаби семейства и такива в риск  

5 Жертви на насилие от страна на родители, съученици и 

други лица 

 

6 Други   


