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Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл.40 – чл.46 от Закона
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
( изм. ДВ. Бр. 24 от 22 март 2019 г.)
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Обществените възпитатели са орган на местните комисии за БППМН.
Обществените възпитатели се определят с решение на местната комисия за БППМН
(чл.41 от ЗБППМН).
Обществените възпитатели се утвърждават на първото пленарно заседание всяка
календарна година.
Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на обществените
възпитатели при изпълнение на техните задължения (чл.44, ал.2 от ЗБППМН). За целта
МКБППМН издава на общественият възпитател служебна карта.
Определянето на обществен възпитател за работа с малолетни и непълнолетни не
освобождава родителите или лицата, които ги заместват от отговорностите по
отглеждането и възпитанието на децата им.

• Възпитателният надзор се възлага:
• При налагане на мярката по чл. 13, т.5 от ЗБППМН;
• При прилагане на разпоредбите на чл.41, ал. 1 от т. б ”а” до “г” и чл.41, ал.
2 ЗБППМН

•

Съгласно чл.44 от Закона за БППМН общественият възпитател има следните права по
отношение на малолетните и непълнолетните поставени под негов надзор:
–
Да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на
местоработата на непълнолетния, или да провежда срещи в Център за превенция и
ресоциализация на МКБППМН.
–
Да обръща внимание на родителите или лицата, които ги заместват при
неизпълнение на задълженията им по отглеждането и възпитанието на техните деца.
–
Да получава необходимата информация, свързана с изпълнение на задълженията му
като обществен възпитател
–
Да поставя пред местните комисии проблеми, свързани с поведението на
малолетните и непълнолетните; на родителите им или на лицата, които ги заместват;
да прави конкретни предложения за решаване на тези проблеми.
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Съгласно чл. 43 от Закона за БППМН общественият възпитател има следните задължения по
отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:
–
Да оказва на родителите или лицата, които ги заместват помощ при възпитанието на
малолетните и непълнолетните.
–
Да съдейства за правилното организиране на обучението, труда, отдиха и свободното време на
малолетните и непълнолетните.
–
Да познава личностните особености, проблемите и поведението на малолетните и
непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор и да полага грижи за развитието и
възпитанието им.
–
Да формира у малолетните или непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор
уважение към законността и демократичните институции в страната, човешката личност и
нейните права и свободи.
–
Да поставя за решаване пред компетентните органи конкретни проблеми на малолетните и
непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор.
–
Да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или
психичното развитие на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен
надзор.
Да извършва проверки, възложени му от секретаря на МКБППМН (чл.16, ал.2 ЗБППМН).
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За обществени възпитатели се определят лица с необходимата
квалификация (юрист, социолог, психолог, педагог и други с
педагогическа подготовка, както и здравни медиатори), опит и
умения за работа с деца.
Обществените възпитатели трябва да бъдат неосъждани, с висок морал и
добро име в обществото, да не участват в общности с асоциална
насоченост.

• В основата на тази дейност е:
• индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили
противообществени прояви;
• с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по
чл.61 от НК;
• с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и
възпитание;
• със защита правата на децата в криминогенен риск.
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Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с
определените му от местната комисия малолетни или непълнолетни. Той се задължава
да извършва минимум 4 срещи на месец с всяко едно от децата, което отразява в
месечния си отчет. Освен срещите с детето, при необходимост се провеждат срещи и с
родители, настойници, класни ръководители, психолози и други длъжностни лица,
имащи отношение към детето, на което се осъществява възпитателен надзор. При
невъзможност тези срещи да се осъществят, се описват причините поради които не са
проведени в отчетната форма за месеца.
Броят на децата, с които работи общественият възпитател се определя от секретаря на
местната комисия за БППМН в зависимост от конкретната обстановка в района. Този
брой не следва да бъде повече от 4 деца, при индивидуална работа. Изключение правят
груповите занимания по арт терапия, музикотерапия и превенция чрез спорт, ако има
такива.
В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател може да
дава консултации по конкретни проблеми прието с решение от пленарно заседание на
МКБППМН. Обществените възпитатели дават дежурства в Център за превенция и
ресоциализацияна МКБППМН по предварително изготвен график от секретаря на
комисията, приет на пленарно заседание на МКБППМН или бюро по чл. 7 от ЗБППМН

• При възлагане от секретаря на МКБППМН, общественият възпитател съдейства при
изпълнението на възпитателните мерки по ЗБППМН, чл.13, т. 3,4,9,12.
• Общественият възпитател взаимодейства
с родителите, инспекторите на ДПС,
училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, психолози,
социални работници, лекари, специализирани институции, неправителствени организации.
• Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от местните комисии за
БППМН, от полицията, от други органи във връзка със спазването на нормативни актове,
касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и
по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8.
• Обществените възпитатели могат да бъдат и членове на местните комисии за БППМН.
• За обществени възпитатели не могат да бъдат определяни щатни инспектори на ДПС.
• Обществените възпитатели се задължават да се включват максимално в мероприятия,
касаещи повишаване на тяхната компетентност, организирани от МКБППМН – обучения,
обмяна на опит, тренинги и др.

1. Общественият възпитател води за всяко дете под негов възпитателен надзор и представя пред местната комисия
следните документи:
- отчет за извършената работа, изготвен по образец, утвърден от МКБППМН, в който са видни целите на
възпитателния надзор, както и резултатността от работата.
- Констативен протокол.
- План за индивидуална корекционно-възпитателна дейност;
- Индивидуална карта;
- Карта обществен възпитател;
- Решение за възлагане на възпитателен надзор (прието на заседание на МКБППМН);
- Решение за прекратяване на възпитателен надзор (прието на заседание на МКБППМН).
2. Контролът върху дейността на обществените възпитатели се осъществява от секретаря на МКБППМН.
3. Прекратяването на възпитателния надзор, осъществяван от обществения възпитател, се извършва с писмено
решение на местната комисия или бюрото по чл.7 от ЗБППМН в случаите когато:
- нуждата от такъв надзор отпадне;
- поставеното под възпитателен надзор лице навърши пълнолетие;
- местната комисия прецени, че общественият възпитател не изпълнява пълноценно функциите си;
- общественият възпитател извърши действия, застрашаващи правата и интересите на поставените под негов
възпитателен надзор деца;
- настъпи промяна в местоживеенето на лицето, поставено под възпитателен надзор надзор;
- възникнат обстоятелства, които не позволяват осъществяването на възпитателния надзор.

Материалното стимулиране на обществените възпитатели се извършва по реда на Наредба № 2 на
Председателя на Централната комисия за БППМН.
2. Диференциран подход за хонорарите на обществените възпитатели:
- количествен показател – брой деца, лекции, презентации, тренинги и др.;
- качествен показател – интерактивни технологии, мониторинг, самообучение, самоконтрол/
инструмент за качество, резултати (реализирал повече от минималния брой срещи с детето, срещи с
родители, учители, психолози, социални работници и други, и е успял да мотивира и включи
малолетния/ непълнолетния в различни кампании, извънкласни дейности, спортни занимания, школи
и други.
- Максимално възнаграждение – 240.00 лв.
- Не изплащане на хонорар при нереализирана дейност
- Не изплащане на хонорар при не представяне на отчет за дейност и констативен протокол в
определената дата от месеца и състоянието на задължителната документация на обществения
възпитател.
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Общественият възпитател:
1. Подготвя и представя на секретаря на МКБППМН план за индивидуално-възпитателната работа за
всяко дете, което е под негов възпитателен надзор. Планът съдържа дейностите, които общественият
възпитател ще реализира с малолетния /непълнолетния, с неговите родители и микросредата;
Планът за следващия месец е неразделна част от отчета за изтеклия месец.
2. Води индивидуална карта за всеки малолетен или непълнолетен, спрямо когото се упражнява
възпитателен надзор, от която е видна броя на проведените срещи с детето и други лица, имащи
отношение към него. Тя е неразделна част от отчети и се предава заедно с него;
3. Подготвя отчета за извършената работа, по утвърдена от МКБППМН форма за отчетност и
планиране на дейността.
4. В случаите, когато има съмнение, че детето има психични проблеми, се извършва психологопсихиатрично изследване. Когато родителите или лицата, които ги заместват, не са съгласни не се
извършва

5. Социално-педагогическата характеристика на детето се подготвя с помощта на инспектора
на детската педагогическа стая и професионален педагог, (класен ръководител, педагогически
съветник, социален работник).
6. В месечния отчет възпитателят е длъжен да вписва всички настъпили промени по време на
възпитателния надзор, касаещи детето (поведенчески промени, психологически, семейни,
училищни и др.).
7. Информацията, която се съдържа в социално - педагогическите характеристики и отчетите
на обществените възпитатели може да бъде ползвана от: секретаря на местната комисия за
БППМН, прокурор, съдия, следовател, инспектор на ДПС, доверен представител или адвокат,
експерти от ДСП (ОЗД).
8. За разпространяване на информация, която нарушава достойнството и интересите на детето,
поставено под възпитателен надзор, виновните лица носят предвидената в закона отговорност.

.

•В изпълнение на функциите си по методическо ръководство съгласно чл. 8, ал. 2 буква “а” от ЗБППМН
Централната комисия за БППМН с цел уеднаквяване на документацията на всички местни комисии в страната
дава следните методически указания:
1. Съгласно “Методическото ръководство за подбор и оценка на работата на обществените възпитатели” 2017 г.
оценката на работата на обществения възпитател се изготвя ежемесечно;
Отчетите на обществените възпитатели да бъдат ежемесечни;
От м. януари 2020 г. оценките на риска , регламентирани в Методическото ръководство и карта за изготвяне на
оценка на риска” от 2017 г. да бъдат изготвени през два месеца и приложени към отчета на обществения
възпитател;
Тестът за агресия на Бъс-Дюрки 1957 от файла “Методика за работа на обществения възпитател” от проф. Емилия
Радева да не се използва за диагностика от обществените възпитатели, което е по преценка на автора на теста със
следните мотиви: тестът е с недоказана факторна структура, липсващи или не добри психо-метрични показатели;

От м. януари 2020 г. индивидуалните карти да бъдат изготвени от обществените възпитатели всеки месец и да
бъдат приложени към отчетите им.

От м.януари 2020 г. да се изготвя план-програма от обществения възпитател за възложената му индивидуална
консултативна дейност с малолетния/непълнолетния;
От м. януари 2020 г. в документите (доклад чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, индивидуална карта, оценка на риска)
да бъде вписвана възрастта на родителите/ настойниците/ попечителите и членовете на семейството (братя/
сестри);
От м.януари 2020 г. всички административни документи на местната комисия за БППМН да бъдат попълнени на
компютър с логото на общината и да бъдат съхранявани при секретаря на местната комисия за БППМН;
Администрираните документи на местната комисия за БППМН да бъдат съхранявани при секретаря на местната
комисия за БППМН в заключващ се шкаф.
Да се закупи мултифункционално устройство (скенер, принтер и ксерокс) необходимо за ефективна
административна дейност на секретаря на местната комисия;
През м. януари 2020 г. месната комисия за БППМН да създаде емайл с името на общината и своевременно да
информира ЦКБППМН

Съгласно Наредба № 2 на Председателя на Централната комисия за БППМН за материалното
стимулиране на обществените възпитатели:
1. Обществените възпитатели представят ежемесечно пред местните комисии за БППМН отчети за
извършената работа. Материалното им стимулиране се извършва на основание представен писмен отчет,
констативен протокол, индивидуална карта, план възпитателно – корекциона дейност, оценка риск на 2
месеца.
2. Отчетите съдържат данни за детето, № на решението, с което е възложен надзора, начало и край на
възпитателния надзор, приложени форми и методи на работа, постигнати резултати и възникналите
проблеми през съответния период и план за работа за следващия месец, които се предават не по-късно от
25-то число на месеца, в случаите.
3. Обществените възпитатели са длъжни да присъстват на съвещанията, организирани от секретаря на
МКБППМН, да спазват приетите от Комисията разпоредби, форми за отчетност и поети ангажименти по
отношение на възпитателния надзор. Обществените възпитатели не присъстват на съвещанията, в
случаите когато имат уважителни причини, но се задължават да информират предварително секретаря за
това.
4. Обществените възпитатели са длъжни да се легитимират пред длъжностните лица, когато изпълняват
ангажиментите си към МКБППМН със служебна карта. При прекратяване на взаимоотношенията с
МКБППМН предават на секретаря ѝ служебните си карти за унищожаване.

МКБППМН

