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ПЛАН 
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 

НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022ГОДИНА 

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  
СЕЛО КОНСТАНТИНОВО 

 
 
 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни  е създадена на основание чл. 2 ал. 1, т. „а“ от Закона за борба срещу 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

2. Дейността на Комисията е насочена към обхващане и задържане на учениците в 

училище , проучване и превенция на противообществените деяния на учащите се , 

помощ и подкрепа на ученици и родители. 

3. Цялостната дейност на комисията се осъществява в съответствие  със следните 

нормативни актове и документи: 

 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 ЗАКОН ЗА БППМН  

 ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование, утвърден със заповед № РД 

09-5906 от 28.12.2017г. на Министъра на образованието и науката . 



 Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите от системата на предучилищното и училищното 

образование, утвърден със заповед № РД 09 -5906 от 28.12.2017г. на Министъра на 

образованието и науката 

4. Комисията ще работи в следния състав: 

        Председател: 

      Марияна Петрова Богомилова  –учител в прогимназиален  етап  

             Членове: 

Ралица Младенова Ботева –учител в прогимназиален  етап 

Теодора Петева Георгиева – учител ЦДО в начален етап 

 

5. Комисията ще работи при спазване на следните принципи:  

 Системност; 

 Добронамереност; 

 Загриженост за съдбата на всеки ученик; 

 Зачитане на човешкото достойнство; 

 Дисциплинираност при педагогическото общуване; 

 Поощряване към положително значими прояви и постигнати резултати от 

учениците. 

 
 

ІІ. ЦЕЛ НА УКБППМН 
 

1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, 

имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни 

условия за развитие и възпитание. 

2.  Намаляване на противообществените прояви /тютюнопушене, употреба на 

алкохол и наркотици, кражби и др./ на учениците от училището. 

3. Спомагане за по – успешно преодоляване от учениците на възникнали 

затруднения в училище, семейството и обществото. 

4. Превенция на случаите на училищен тормоз и агресия. 

5. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно решаване на 

случаите, и оказване на педагого- психологическо въздействие. 



6. Оказване на помощ в учебната дейност на учениците с цел успешно 

завършване на тяхното образование. Създаване на предпоставки и условия за 

изграждане на високообразовани и подготвени за живота в демократичното 

общество личности. 

7. Възпитаване и укрепване у учениците на коректни и толерантни 

междуличностни отношения и взаимоотношения. 

8. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване 

на учениците с противообществени прояви към гражданското общество. 

 
 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

1. Намаляване условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището. 

2. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации 

имащи пряко отношение към превенцията с противообществените прояви на 

учениците. 

3. Системно провеждане на  инидивидуална възпитателна работа с ученици, 

извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка с техните 

родители. 

4. Системен контрол на поведението на ученици, склонни към извършването на 

противообществени прояви. 

5. Проучва конкретни причини и условия, породили отклонения в поведението на 

тези ученици. Набелязва мерки за неотрализирането им чрез индивидуална 

възпитателна работа.  

6. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците с противообществени прояви..  

7. Предлага на административното ръководство и ПС, дейности по подобряването 

на вътрешния ред и дисциплината в училище. 

8. Организира спортни празници, екскурзии, културни мероприятия, клубове и 

други с цел гражданско образование и възпитание на учениците.  

 

 
 
 
 



ІV.ВИДОВЕ МЕРКИ 
 

1. Индивидуална работа на класния ръководител с ученика, родителите и 

представител на Общинската комисия за БППМН. 

2. Индивидуална работа на член на комисията с ученика и родителите. 

3. Предложение пред Директора на училището и Педагогическия съвет за 

налагане на санкции съгласно Закона за предучилищно и училищно 

образование  и правилника за дейността на училището.  

4.  Предложение за завеждане на отчет в ДПС. 

5. Предложение до ОКБППМН за образуване и разглеждане на възпитателно 

дело. 

6. Предложение до ОКБППМН или Прокуратурата, или съда за настаняване в 

специални учебни заведения за следващата година. 

7. Периодични срещи на училищната комисия със служители на ДПС. 

 
 
 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН , нейната роля и 

мястото в превенцията на противообществени прояви на учениците и 

взаимодействието й с други институции. 

срок :  м.септември 2021г. 

                                                                                                 отг:  УКБППМН 

 

2. Осигуряване на пълен обхват на учениците подлежащи на задължително обучение. 

срок :  постоянен 

отг:  дириктор, 

председателУКБППМН 

 

3. Издирване и завеждане на отчет на учениците, извършители на  противообществени 

прояви, със сериозни  образователни, проблеми, свързани с адаптирането им, 

създаващи реални предпоставки за отклонения в   поведението и възникване на 

трудности в хода на учебно-възпитателния процес с цел оказване  на подкрепа и 

периодично разглеждане на успеха и поведението им.    

                                    



срок: постоянен 

                                                      отг.: УКБППМН, 

кл.ръководители  

 

4. Издирване и отчет на ученици, живеещи в условия на повишени за нормалното им 

развитие рискови фактори и неравностойно социално положение / непълно 

семейство,  разтрогнати бракове и др./. 

срок: постоянен 

                                                      отг.: УКБППМН, 

 кл.ръководители 

 

5. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с отрицателни 

прояви и набелязване на конкретни мерки. 

срок: постоянен 

                                                      отг.: УКБППМН, 

 кл.ръководители 

 

6. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени 

ученици или ученици, с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране към 

активност в учебната дейност. 

                                      срок: постоянен 

                                                      отг.: УКБППМН 

 

7. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на 

противообществени прояви. 

срок:     постоянен                                                                                                           

                                                                                                                                   отг:  УКБППМН 

8. Оказване на  съдействие за педагогическо подпомагане на ученици от соц.слаби 

семейства, когато това се явява предпоставка за извършване на противообществени  

прояви. 

срок:     постоянен                                                                                                           

                                                                                                             отг:УКБППМН 

 



9. Предложения пред директора и ПС за налагане на санкции на ученици съгласно 

Закона за предучилищно и училищно образование  и правилника за дейността на 

училището. 

срок: постоянен 

           отг.: УКБППМН 

10. Изготвяне на отчет за дейността на Комисията и представяне пред Педагогическия 

съвет. 

срок: м.февруари, м. юни 2022г. 

           отг.: председател на 

УКБППМН 

 

11. Изготвяне и разпространение на информационни материали, свързани с превенция 

на противообществените прояви сред  юношите. 

срок: постоянен                                                

отг.: УКБППМН 

12. Ангажиране на членовете на УКБППМН с:  

 Превенцията на противообществените прояви, във връзка с прибирането и 

задържането на учениците;  

 Привличане на ученици, отклоняващи се от учебния процес за обучение в 

групата за ЦДО, допълнителни консултации с учителите и извънкласни форми на 

работа; 

 

13. Училищната комисия уведомява:   

 МКБППМН за противообществените прояви на учениците в училището; 

 отдели „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ при 

получаване на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие.  

 или за родители /настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане 

на децата си. 

 органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за 

криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца/юноши 

                                  срок:  постоянен 

отг.: Директор и председател  

на    УКБППМН   



VІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧЕНИЦИТЕ 
 

1. Запознаване на всички ученици с  Правилника за дейността на училището    и 
дейността на УКБППМН.  

 
срок : м.септември 2021г.  

отг:  УКБППМН 
кл.ръководители 

 
2. Провеждане на час на класа, в който учениците от втори до седми  клас да се запознаят 

с основните права и свободи, залегнали в Конвенцията за защита правата на детето. 
Изработване правила на класа.                                             

 
срок: м.септември 2021г.                                      

отг.класни ръководители 
  

3. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето. Популяризиране на 
националната телефонна линия за деца 116 111, интернет адреси, координати на 
институции, към които засегнатите групи могат да се обърнат в случай на насилие.  

 
Срок: октомври 2021г. 

отг.УКБППМН, 
класни ръководители 

 
4.  Прилагане на индивидуално – възпитателна корекционна и консултантска дейност 

спрямо ученици с противообществени прояви и поставяне под персонално 
въздействие от страна на специалист или обществен възпитател. 

срок: постоянен 
           отг.: УКБППМН 

5. Запознаване и превенция, с опасностите от трафик на хора и деца жертви на насилие. 
Детски телефон на доверието. 

срок: м. ноември 2021г. 
                                     отг. класни ръководители 

 
 

6. Провеждане на конкурс на тема“Не на насилието в училище” /плакат или 
мултимедийна презентация/. 

                                      срок:  м. февруари 2022г. 
                                        отг.: кл. ръководители  

 
 

7. Среща- разговор на учениците от прогимназиален етап с инспектора от ДПС за това, 
как биха могли да се предпазят от пласьори на наркотици, телефонни измамници 
крадци, сутеньори и насилници в района на училището и извън него.  

 
Срок: м. февруари 2022г. 

Отг.: инспектор ДПС  
и класните ръководители  

                                      



8. Индивидуална работа с проблемни ученици. 
срок: постоянен 

                                     отг.УКБППМН, 
класни ръководители 

 
9. Планиране на  теми в часа на класа за вредата от употребата на психоактивни 

вещества; за вредата от пушене на наргилета и др.; за опасностите при сърфиране в 
интернет и начините да се реагира в рискови ситуации. 

срок: м. март 2022г. 
                                     отг. класни ръководители 

 
 
10. Обсъждане проблемите на алкохола и битовия алкохолизъм и пораженията от него. 

срок: съгласно плановете  
на кл. ръководители 

                                     отг. класни ръководители 
 

11. Провеждане на лекци от медицинското лице в училището на тема : “Пубертет. 
Юношество и съзряване.”                                               

срок:   съгласно плановете на  
кл. ръководители 

                 отг.:класни ръководители 
 

    
12. Обявяване на състезание между класовете за титлата «Клас без лоши прояви»  

 
срок: м. април 2022г. 

                                     отг. класни ръководители 
 

13. Подпомагане на изоставащи ученици. 
срок: постоянен 

                                     отг. класни ръководители 
 

 
14. Участие на членовете на Комисията  в организирането и провеждането на  всички 

училищни, класни и извън форми на работа по проблемите на гражданското 
образование  и възпитание на учениците. 

срок: постоянен 
 отг.: УКБППМН  

 
 

VІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛИ 
 

1. Запознаване на родителите с техните права и задължения съгласно приетия училищен 
правилник. 

срок :  м.октомври 2021г. 
отг:  УКБППМН и 

     кл.ръководители 
 



2. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия и 
нарушили училищния правилник.  

срок: постоянен 
          отг.: класни ръководители 

 
3. Провеждане на  срещи и консултации с родители, чиито деца са нарушили училищния 

правилник и такива, които не изпълняват своите задължения, като с това поставят 
децата си в рискова ситуация или упражняват тормоз. 

срок:     постоянен                                                                                                           
                                                                                                                                отг:  УКБППМН, 

класни ръководители 
 

4. Работа с родителите върху  проблемите свързани с домашното насилие, агресията сред 
учениците, трафика на хора и наркотиците. 

                                      срок:  м. април 2022г. 
                                        отг.: УКБППМН 

  
5. Взаимодействие на училищната комисия с родителите/настойниците на ученици, 

извършили противообществени прояви и системно отсъстващи от училище. 
                                                                                                                    срок:    постоянен 

                                                                                                                 отг.: УКБППМН 
  

6. Запознаване на родителите с различните дейности свързани с предпазването от 
противообществени прояви .  

срок: постоянен 
          отг.: класни ръководители 

 
7. Привличане на родители в осъществяването на превантивна дейност с ученици за 

предпазване от противообществени прояви. 
срок: постоянен 

          отг.: класни ръководители 
 
 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Координиране дейността на училищната комисия с : 
 Детска педагогическа стая към РУ на МВР –Варна; 
 ІV РПУ район Аспарухово; 
 Отдел „Закрила на детето „ към Дирекция „Социално подпомагане” 
 Здравна служба  

2. Поддържане на постоянна връзка с общинската комисия на БППМН за обмяна на 
информация. 

3. Изпращане на информация до общинската комисия на БППМН за заведения с 
хазартни игри и предлагащи алкохол и цигари в близост до училище. 

4. Поддържане на постоянни контакти с УН, кварталния полицай от ІV РПУ за 
успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.   

5. Търсене на съдействие на психолози и педагози от социални кабинети за 
консултации и диагностика. 



6. Набиране на информация и информационни материали от специализираните 
организации, необходими за дискутиране на проблемите в часа на класа. 

 

ІХ.ЗАСЕДАНИЯ НА УКБППМН 
 

І ЗАСЕДАНИЕ – м.септември 2021г. 
 

1. Приемане плана за дейността на УКБППМН през учебната 2021/2022 г. 
2. Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятия и посочване на 

конкретни отговорници за тяхната организация и контрол. 
ІІ ЗАСЕДАНИЕ –  м.февруари  2022г. 
 

1. Отчет на класните ръководители за ученици с противообществени прояви. 
2. Обсъждане дисциплината на ученици с нарушаващи правилника за дейността на 

училището и склонни към прояви на агресия  и резултатите от проведените мерки. 
3. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси. 
4. Приемане на информация за дейността на УКБППМН през първия срок на учебната   

2021/2022 г. 
 
ІІІ ЗАСЕДАНИЕ –  м.април 2022г. 
 

1. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на 
учителите, преподаващи в тях и предлагане на мерки за ограничаване на подобни 
прояви. 

2.  Изслушване на класни ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково 
поведение и вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в 
неблагоприятна среда деца; застрашените от отпадане ученици; децата, жертви на 
насилие; децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания. 

 
ІV ЗАСЕДАНИЕ –  м.юни 2022г. 
 

1. Приемане на отчета за дейността на УКБППМН през учебната 2021/2022 г. 
2. Обсъждане на предложения за подобряване дейността на УКБППМН през следващата 

учебна година. 
 
 

Х.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ : 
  

1. Училищната комисия провежда най- малко четири   заседания през учебната година. 
2. При необходимост се провеждат извънредни заседания на комисията . 
3. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за налагане 

санкции на провинили се ученици, извършили правонарушения. 
4. УК уведомява отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ при 

получаване на информация за деца, подложени на различно по вид насилие. 



5. УК уведомява органите на полицията при наличие на данни за криминални деяния на 
ученици или престъпни посегателства над деца. 

6. УКБППМН отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната 
година: в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок. 

 
 
Настоящият План на комисията е приет на заседание на ПС с Протокол № РД- 05-14 / 
10.09.2021 г и е утвърден със заповед №РД-09-279/13.09.2021г. на директора. 
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