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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № 311 от 25.10.2022 г. 

 

 

 

 

 
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ  

УЧЕБНА 2022/2023 г. 
  

I. ПРЕДМЕТ 

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

непълнолетни (УКБППМН) е създадена на основание чл. 2, ал. 1, т. „а“ на Закона за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

 

2. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет на ПГТЛП с Протокол 

№ 1 от 15.09.2022 г. и утвърдена със Заповед № 71 от 15.09.2022 г. на директора на 

ПГТЛП, в състав: 

 

Председател: Александър Русев Русев – старши учител по философски цикъл 

Членове: 

1. Ивайло Миленов Алексиев – старши учител по ФВС 

2. инж. Даниела Стефанова Николова – старши учител, теоретично обучение 

3. инж. Християн Николов Иванов – старши учител, теоретично обучение 

4. Веска Атанасова Василева – старши учител, практическо обучение 

 

Дейността на комисията е съобразена и се основава на приетите училищни правилници 

и планове. 

II. ЦЕЛИ НА УКБППМН 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (агресия, тютюнопушене, 

употреба на алкохол, наркотици, посегателства върху собствеността и др.) на 

учениците в ПГТЛП. 
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2. Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в 

училище, семейство и общество.  

3. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високообразовани и 

подготвени за живота в демократичното общество личности. Намаляване на 

проявите на агресивност в училище 

4. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни отношения. 

5. Осигуряване на възможност за подготовка, приобщаване и реализация в 

гражданското общество. 

III. ЗАДАЧИ 

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в ПГТЛП. 

2. Системно провеждане на индивидуално – възпитателна работа с ученици, 

извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка с техните 

родители. 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици, склонни към 

извършването на противообществени прояви. 

4. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други, с цел 

гражданско образование и възпитание на учениците. 

5.  Координиране на дейността на комисията с държавните органи и организации, 

имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 
Запознаване на педагогическите 

специалисти с дейността на УКБППМН 
31.10.2022 г. Директор 

2 

Издирване и завеждане на отчет на 

ученици, извършили 

противообществени прояви 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

3 
Картотекиране на ученици с рисково 

поведение 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

4 

Периодично разглеждане на постъпките 

на учениците, извършили 

противообществени прояви 

През учебната 

година 

Председател на 

УКБППМН 

5 
Извършване на психологически 

изследвания на застрашените ученици 

През учебната 

година 

Училищен 

психолог 

6 

Събиране на информация за състоянието 

на дисциплината в училище, допуснатите 

неизвинени отсъствия и спазването на 

разпоредбите на училищния правилник 

30.11.2022 г. 

30.03.2023 г. 

УКБППМН, класни 

ръководители 

7 

Провеждане на срещи разговори с 

класните ръководители за споделяне 

на личен опит и коментари 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                     e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                     www.pgtlp-popovo.info 

 

3 

 

8 

    Съдействие на класните ръководители 

по осигуряването на материали за 

борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните 

През учебната 

година 
УКБППМН 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН С УЧЕНИЦИТЕ 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 
Индивидуална работа с проблемни 

ученици 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

2 

   Съдействие за подпомагане на деца от 

социално слаби семейства, когато 

това се явява предпоставка за 

извършване на противообществени 

прояви и престъпления 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

3 Подпомагане на изоставащи ученици 
През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

4 

Провеждане на индивидуално – 

възпитателна и консултативна работа с 

тези деца 

През учебната 

година 

Училищен 

психолог 

5 

Провеждане на системна разяснителна 

работа в часа на класа по проблемите на 

противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетните чрез 

подходящи и ефективни методи и форми 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

6 

Провеждане на дискусии с учениците по 

теми, свързани с проблемите на 

наркоманиите, сектите и сексуалното 

насилие 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ НА УКБППМН С РОДИТЕЛИ 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 

Запознаване на родителите с различните 

дейности, свързани с предпазване на 

децата от противообществени прояви 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

2 

Уведомяване на родителите на 

учениците, системно отсъстващи от 

учебни занятия 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

3 

Привличане на родителите в 

осъществяването на превантивна дейност 

с учениците за предпазване от 

противообществени прояви 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 

4 

Провеждане на съвместни срещи – 

разговори с родителите и настойниците 

на учениците с рисково поведение 

През учебната 

година 

УКБППМН, класни 

ръководители 
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.      Създаване и поддържане на трайни връзки с редица институции и организации, 

подпомагащи дейността на УКБППМН: 

1) отдел за закрила на детето; 

2) регионална служба по заетостта; 

3) детска педагогическа стая; 

4) общинската комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

5) други. 

2.   Изпращане на информация до общинската комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, за провинили се в тежка степен ученици или 

за родители, проявили нехайство при отглеждането и възпитанието на децата си, 

както и за взетите мерки от училищната комисия. 

                         Отговорник: УКБППМН                                       Срок: При необходимост 

3. Набиране на информация от специализираните органи, необходима за провеждането 

на беседи в часа на класа. 

                        Отговорник: УКБППМН                                       Срок: При необходимост 

 

VIII. ОТЧЕТНОСТ 

1.    Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до ОКБППМН за 

ученици с противообществени прояви и за мерките, които са реализирани спрямо 

тях. 

3.    Комисията организира текущи сбирки с класните ръководители и ученическия 

парламент. 
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