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ПЛАН 
 

ЗА РАБОТА НА УКБППМН 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Училищната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и 
непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1 от Закона за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  
 
2. Училищната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и 
непълнолетни е избрана на заседание на педагогическия съвет в следния състав: 
 
Председател: Димитър Василев Димитров – старши учител 
 
Членове: 
Севджихан Февзи Мехмед - учител 
Добрин Митев Христов – училищен лекар 
 
 
3.Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни 
планове и правилници. 
 
 
ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УКБППМН: 

- Свеждане до минимум на противообществените прояви, като 
тютюнопушене, употреба на алкохол, кражби и др. 

- Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни 
взаимоотношения. 

- Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви 
в училището. 

- Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, 
извършители на противообществени прояви и осъществяване на връзка с 
техните родители. 



- Системен контрол на поведението на ученици с конфликтно поведение. 
- Провеждане на спортни празници, екскурзии и други културно-масови 

мероприятия с цел  гражданско възпитание у учениците. 
 

УКБППМН ще работи за осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи 
на задължително обучение със съдействието на класните ръководители. 
 
 
 
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
1.Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН, нейната 
роля и мястото и в профилактиката с борбата с наркоманиите и взаимодействието 
и с другите институции. 
 
Отг:Председател на УКБППМН                                                           Срок: ІХ месец 
 
2.Осигуряване на пълен обхват на учениците подлежащи на задължително 
обучение. 
 
Отг:Класни ръководители                                                                      Срок: постоянен 
 
3.Издирване и завеждане на отчет на ученици извършители на 
противообществени прояви. 
 
Отг:УКБППМН                                                                                          Срок: постоянен 
 
4.Периодично разглеждане на постъпките на ученици извършители на 
противообществени прояви. 
 
Отг:УКБППМН                                                                                          Срок: постоянен 
 
5.Проучване на причините за отклоонение в поведението на децата с отрицателни 
прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие. 
 
Отг:УКБППМН                                                                                          Срок: постоянен 
 
6.Определяне на обществен възпитател за взаимодеиствие с заведените на отчет 
ученици. 
 
Отг:УКБППМН                                                                                          Срок: ІХ месец 
 
7.Запознаване на УКБППМН от класните ръководители със случаи на ученици, 
застрашени или извършили противообществени прояви и с деца, живеещи в 
неблагоприятни условия на отглеждане. 
 
Отг:Класни ръководители                                                                        Срок: постоянен 
 
8.Включване в плановете на клсните ръководители на теми за правни и здравни 
знания на учениците. 
 



Отг: Класни ръководители                                                                       Срок: постоянен 
 
9.Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане на 
дисциплинарни наказания на ученици. 
 
Отг: УКБППМН и Класни ръководители                                            Срок: постоянен 
 
10.Взаимодействие с държавни и обществени органи и организации/Районна 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-
РКБППМН, Детска педагогическа стая, МВР, обществени възпитатели и др./ 
 
Отг:УКБППМН                                                                                         Срок: постоянен 
 
11.Тясно взаимодействие и сътрудничетво с Училищната комисия за справяне  
тормоза  
 
Отг:УКБППМН                                                                                         Срок: постоянен 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УКБППМН:…………………………………………. 
                                                                                                  подпис 
 
 
 
Членове: 
1. Севджихан Февзи Мехмед …………………….. 
                                                                             подпис 
 
 
2. Добрин Митев Христов ……………………… 
                                                                             подпис 
 
 
 
 
 
 


