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І.ОБЩИ ПОРОЖЕНИЯ: 

      Комисията за борба срещу насилие над малолетни и непълнолетни е 

създадена на основание чл. 2, ал.1 „а” от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ниво дет-

ска градина и е назначена със Заповед № 018 от  15.09.2017 г. на 

Директора на ДГ „Пролет” с. Тънково, общ. Несебър. 

 ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

       Комисията е назначена със заповед № 018 от 15.09.2017г. на  

Директора на  ДГ „Пролет” с. Тънково, общ. Несебър в състав: 

       Председател: Нели Иванова Дерменджиева 

       Членове: 

1. Мариола Димитрова Масларова - учител 

2. Стефка Илиева Топалова – помощник мъзпитател 

 

 

 

                  

ІІІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с 

децата, имащи отклонения в поведението си или са поставени в 

неблагоприятни условия за развитие и възпитание. 

2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и 

непълнолетните / кражби и др./ 

3. Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения. 

4. Осигуряване  на възможност за подготовка, реализация и успешно 

приобщаване на децата с противообществени прояви към 

гражданското общество. 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Намаляване условията, пораждащи извършването на негативни 

прояви в детското заведение, осигуряване възможност за 

подготовка и успешно приобщаване към обществото. 



2. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и 

организации имащи пряко отношение към превенцията с 

противообществените прояви на децата и техните родители. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

           1. Картотекиране на децата с рисково поведение или от непълни 

семейства, със сериозни образователни, личностни проблеми  и 

проблеми, свързани с адаптирането им, създаващи реални предпоставки 

за отклонения в поведението и възникване на трудности в хода на учебно- 

възпитателния процес, с цел указване помощ и периодично разглеждане 

на поведението им в ДЗ. 

                                                           Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Председател на комисия 

                                                                                               и учители по групи 

2. Провеждане на срещи с учителите в които групи има деца в риск с 

цел проследяване на тяхното развитие и стимуриране към 

активност в учебно възпитателния процес. 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                 Отг.: Председател на комисия 

                                                                            и учители по групи 

3. Проучване на конкретни причини и условия, поради които децата 

стават обект на престъпно посегателство и нещастни случаи в ДЗ и 

извън него / грабежи, изнудвания, блудства, автотранспортни 

произшествия и др./ и породили отклонения в поведението на 

децата и набелязване на мерки за неутрализирането им чрез 

индивидуална възпитателна работа. 

 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Учители по групи 

4. Включване на проблемни деца в определени дейности с 

превантивен характер. 



 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Учители по групи 

5. Осъществяване на превантивна възпитателна работа, привличане 

на родители, които се нуждаят от подкрепа и квалифицирана 

помощ, за да съдействат за образованието и развитието на своите 

деца / лекции, разговори, методически материали за  учителите и 

родителите /. 

                                                                      Срок: постоянен 

                                                                      Отг.: Учители по групи 

          6.Филмче на тема : „ Деца срещу насилието”  

                                                            

         7.Провеждане на конкурс на тема „Моята детска градина – място без 

насилие” рисунка, 

       8. Провеждане на конкурс на тема  „ Моята детска градина – място без 

насилие” рисунка – ПГ 

                                                                                      Срок: 25.03.2018г. 

                                                                                  Отг.: Учители на ПГ 

 

      11. Изготвяне на предложения  пред Директора и пред Педагогическия 

съвет за налагане на дисциплинарни наказания на служители, подложили 

деца на насилие.  

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Председател на комисия 

    12. Комисията уведомява: 

            - отделите за закрила на детето към „Дирекция за социално 

подпомагане” гр. Несебър при получаване на информация за 

деца,подложени на различно по вид насилие или за родители 



/настойници/ , които трайно не полагат грижи за отглеждане на 

непълнолетните . 

           - органите на полицията при РУ на МВР гр. Несебър, при наличието 

на данни за криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца.  

                                                               Срок: постоянен 

Отг.: Председател на комисия 

           13. Оказване на съдействие за подпомагане на деца от социално 

слаби семейства, когато това се явява предпоставка за насилие и 

злоупотреби. 

 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Председател на комисия 

       14. Отчитане пред Педагогическия съвет в края на първото полугодие и 

в края на учебната година. 

                                                                                  Срок: 15.01.2018г. и 31.05.2018г. 

                                                                                   Отг.: Председател на комисия 

 

    VІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. Комисията взаимодейства с: 

- Общинската комисия с борба срещу противообществените прояви  

сред малолетни и непълнолетни, 

- Дирекция „СП” гр. Несебър, 

- РПУ , 

- Отдел за закрила на детето, 

- Център за социална рехабилитация, 

- Обществени организации, 

- ДАЗД- гр. Бургас, 



- Прокуратура, 

- Здравни заведения, 

- Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата 

срещу прояви на насилие над малолетни и непълнолетни 

2. Комисията за превенция за закрила на детето работи в 

сътрудничество с учителите по групи, родителите за успешно 

решаване на възникнали проблеми и нарушения. 

 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Председател на комисия 

VІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

          1.Заседание – 20.09.2017г. 

1. Приемане плана за дейността на комисията през учебната 2017 – 2018г.  

2.Изготвяне график за провеждане на дейностите и мероприятията и 

посочване на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол. 

           2. Заседание – 10.12.2017г. 

1. Отчет на учителите за състоянието на децата попаднали в риск и 

противообществени прояви. 

2. Обсъждане състоянието на децата в риск и резултатите от проведените 

мерки. 

3. Обсъждане на текущи въпроси и решаване не възникнали казуси. 

        3. Заседание – 18.01.2018г. 

1. Приемане информация за дейността на комисията през първото 

полугодие на учебната 2017 – 2018 година . 

       4. Заседание – 17.03.2018г. 

1. Обсъждане работата в групите, в които има проблеми с дисциплината и 

предлагане на мерки за ограничаване на подобни прояви. 



2. Изслушване на учители, в които групи има деца в риск и вземане на 

мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда 

– деца жертви на насилие и деца с проблеми в общуването и справянето 

им с УВП. 

                                 5.Заседание: 31.05.2018г. 

1. Приемане отчета за дейността на комисията през учебната 2017 – 2018г. 

2. Обсъждане предложения за подобряване работата на комисията за 

превенция при насилие през учебната 2017-2018г.  

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

  1. Мерките, които използва комисията са в съответствие с Етичния кодекс 

на работещите с деца.  

   2. Комисията провежда най – малко 4 редови заседания през учебната 

година. 

3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 

4. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет на два пъти 

през учебната година -  в края на първото полугодие и в края на учебната 

година. 

5.Комисията изпраща в края на всяко шестмесечие информация до 

Дирекция „ Социално подпомагане” гр. Несебър за дейността си през 

учебната година. 

 

                                                                                Изготвил: …………………………….. 

 


