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П Л А Н 
за работа на училищната комисия за предотвратяване и борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ученици  

през учебната 2022/2023година 

 

 

І. ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (УКБППМН) е упълномощен орган на училището 

и училищното ръководство, който организира и провежда целенасочена 

възпитателна работа с ученици, имащи отклонения в поведението си или са 

поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.  

           (2) Функциите на комисията са: възпитателни, превантивни, 

организационни и комуникативни. 

Чл. 2. Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни е създадена на основание чл. 2, ал.1, б.“а” от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ниво 

училище (ЗБППМН). 

Чл. 3. Дейността на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни 

планове и правилници. 
   

ІІ. СТРУКТУРА НА КОМИСИЯТА 
 

Чл. 4. Комисията е назначена със Заповед №РД ……./…..09.2022 година на 

Директора на ПГССХВТ ”Ангел Кънчев” град Разград в следния състав:  

Председател: ………………………... 

Членове: 1. ………………………….. 

                2…………………………… 

                3…………………………… 

 

Чл. 5. УКБППМН води дневник за учениците с противообществените прояви. 

 

 

 
 

 



ІІІ. ЦЕЛ 

 
Чл. 6. Основната цел на УКБППМН е организиране на обща превантивна работа 

за предотвратяване и борба с противообществените прояви на учениците в 

ПГССХВТ ”Ангел Кънчев” град Разград и осигуряване на нормалното им 

развитие и възпитание. 

Чл. 7. Конкретните цели на комисията са: 

1. Развиване на умения на членовете на комисията за навременно разпознаване и 

ефективно справяне с девиантното поведение, тормоза и насилието на базата на 

познаване на действащата нормативната база; 

2. Предотвратяване и намаляване на противообществените прояви и 

престъпления на учениците в ПГССХВТ ”Ангел Кънчев” град Разград /употреба 

на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, 

различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ), кражби и др./; 

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

имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия 

за развитие и възпитание; 

4. Развиване и възпитаване на качествата като толерантност, съпричастност и 

коректност във взаимоотношенията между учениците от различните възрастови 

групи и на тези по пол;  

5. Справяне с агресията и тормоза на всички нива; 

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

на учениците с противообществени прояви към гражданското общество; 

7. Осъществяване на сътрудничество с родителите; 

8. Участие, като посредник при решаване на конфликт в училището. 
 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
  

Чл. 8. Ранно откриване на рисково поведение, своевременно планиране и 

осъществяване на работа с конкретни ученици. 

Чл. 9. Провеждане на системна разяснителна и възпитателна работа с ученици, 

извършители на противообществени прояви, както и насочването им към 

занимания, съобразени с техните потребности.  

Чл. 10. Поддържане на връзка с родителите на учениците с противообществените 

прояви, както и тяхното обезпечаване с правна и педагогическа информация. 

Чл. 11. Осъществяване на системен контрол на поведението на застрашените 

ученици от извършване на противообществени прояви. 

Чл. 12. Организиране на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и 

други за осмисляне свободното време на децата за подпомагане на гражданското 

възпитание и образование на учениците.  

Чл. 13. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените 

органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с 

противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните.  

Чл. 14. Други дейности, определени в правилника за дейността на комисията. 

 

 
 
 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 



 

Чл. 15. Водене на дневник на ученици, извършители на противообществени 

прояви и на ученици, живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие 

рискови фактори. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класните ръководители 

Чл. 16. В часовете на класа обсъждане на теми, свързани с агресивното поведение 

и други форми на девиантно поведение у подрастващите. Разясняване правата и 

отговорностите им пред закона, като за целта се търси компетентна помощ на 

инспекторите от ДПС град Разград. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класните ръководители  

Чл. 17. Обсъждане проблемите на алкохола и битовия алкохолизъм и 

пораженията от него. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класните ръководители 

Чл. 18. Провеждане на дискусии с учениците по теми, свързани с проблемите на 

наркоманиите, сектите и сексуалното насилие. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класните ръководители 

Чл. 19. Децата от рисковите семейства и склонните към противообществени 

прояви са обект на ежедневно внимание и контрол от страна на класните 

ръководители  и преподаватели. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класните ръководители, преподавателите 

Чл. 20. Проявените ученици се завеждат в дневника за учениците с 

противообществените прояви и се предвиждат корегиращи поведението им 

действия. При по-тежки случаи се търси съдействието на ДПС – град Разград. 

Срок: септември – юни 

Отг.: комисията 

Чл. 21. Провеждане на разговор с учениците и психолози от ДПС за агресията 

сред подрастващите и последиците от подобно поведение. 

Срок: м. декември 2016г. 

Отг.: комисията  с помощта на психолог 

Чл. 22. Класните ръководители уведомяват незабавно Комисията и родителите на 

учениците с много неизвинени отсъствия, за да се вземат навреме мерки и се 

избегне най-тежкото наказание, предвидено в ЗПУО. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класни ръководители 

Чл. 23. При по-сериозни конфликтни ситуации се търси съдействието на 

Комисията. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класни ръководители и Комисията 

 

 
 

  

VI. Дейности и мероприятия с педагогическия колектив 
 



Чл. 24. Запознаване на педагогическия колектив с плана за дейността на 

УКБППМН, нейната роля и място в превенцията на противообществените прояви 

и връзката й с други институции .  

Отг.Председател на Комисията  

Срок: м.Септември  

Чл. 25. Проучване и наблюдение на деца, живеещи в условията на повишени за 

нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно социално положение 

/непълно семейство,разтрогнати бракове и др./  

Отг.:Класния ръководител, педагогически съветник  

Срок: м.Октомври  

Чл. 26. Откриване на извършителите на противообществени прояви и ефективно 

решаване на случаите и оказване на психологическа подкрепа.  

Отг. Членовете на Комисията  

Срок: м.Септември   

Чл. 27. Обмен на информация с представител на ДПС-Разград за ученици, 

извършили противообществени прояви.  

Отг.Членовете на Комисията  

Срок: постоянен  

Чл. 28. Сътрудничество с класните ръководители, в чиито класове има 

застрашени и проявили се ученици, за проследяване на тяхното развитие и 

стимулиране на активността им за учебна дейност.  

Отг.:Председател на комисията  

Срок: постоянен  

Чл. 29. Предложение пред Директора и педагогическият съвет за налагане на 

санкции на ученици с провинения.  

Отг. Членовете на комисията  

Срок: м.Септември   
 

VII. Мероприятия и дейности с учениците 
 

Чл. 30. Запознаване на учениците с наредба №1 за обществения ред на 

територията на община Разград.  

Отг.:Класнитe ръководители  

Срок: м. Септември  

Чл. 31. Сформиране на дежурни екипи от учители, които следят за нарушения в 

междучасията.  

Отг.Членовете на комисията  

Срок:м.Септември – I уч. ср м.февруари –II уч. Срок 

Чл. 32. Системно провеждане на индивидуална възпитателна, корекционна и 

консултативна работа с учениците с противообществени прояви.  

Отг.Класният ръководител, педагогически съветник  

Срок: м. Септември   

 

 

 

 

Чл. 33. Провеждане на часа на класа за запознаване с формите на насилие и 

борбата с него. Разглеждане на казуси и тяхното дискутиране.  



Отг. Класният ръководител,  

Комисията Срок: м. декември  

Чл. 34. Организиране и провеждане на благотворителна акция /Коледен базар/ за 

хора в неравностойно положение.  

Отг.Класният ръководител,  

Комисията Срок: м. декември  

Чл. 35. Организиране и провеждане на ‘’Ден за борба със зависимостите’’. 

Включване на всички класове в училище и представители на извънучилищни 

институции.  

Отг.: Комисията  

Срок: м. януари  

Чл. 36. Запознаване със Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и със съответните институции, функции и 

правомощия.  

Отг.: Класният ръководител  

Срок: м. януари  

Чл. 37. Провеждане на дискусии и беседи засягащи междуличностните 

отношения- как да уважаваме различията на другите, да ги приемаме и да бъдем 

толерантни.  

Отг.: Класните ръководители,  

Комисията Срок: м. Април  
 

VIII. Мероприятия и дейности с родителите. 
 

Чл. 38. Запознаване на родителите с мерките и дейностите, организирани в 

училище за предпазване на децата от противообществени прояви.  

Отг.:Класният ръководител  

Срок: м. Септември  

Чл. 39.Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни 

занятия и нарушили училищния правилник.  

Отг: Класният ръководител  

Срок: постоянен 

Чл. 40. Провеждане на системни срещи-разговори с родителите или настойниците 

на учениците с рисково поведение.  

Отг.:Класният ръководител, педагогически съветник  

Срок: постоянен  

Чл. 41. Запознаване на родителите с техните права и задължения съгласно 

приетия училищен правилник.  

Отг.:Класният ръководител  

Срок: постоянен  

 

 

 

 

 

Чл. 42. Ангажиране на училищното настоятелство с проблемите на 

противообществени прояви на учениците.  

Отг.: Председателят на Комисията  



Срок: м. Септември   

Чл. 43. Провеждане на съвместна среща, беседа, дискусия в часа на класа 

съвместно с представители на ДПС-Разград, ОКБППМН-Разград, лекари, други 

специалисти и представители на инситуции, имащи пряко или косвено отношение 

в работата си с наркотични вещества и зависими.  

Отг.:Председателят на Комисията  

Срок: м. Септември    
 

ІХ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Чл. 44. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, 

педагогическия съветник, Училищното настоятелство и родителите.  

Чл. 45. Координиране дейността на училищната комисия с: 

- Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетни; 

- Инспекторите от детска педагогическа стая; 

- Районно полицейско управление; 

- Отдел за закрила на детето; 

- Обществени организации; 

- Прокуратура; 

- Здравни заведения; 

- Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
 

Х. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 
 

Чл. 46. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през 

учебната година. 

1. ЗАСЕДАНИЕ - м. септември 2022 год.  

- Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебна година.  

- Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.  

- Изготвяне на график за провеждане на дейностите и посочване на отговорници 

за тях.  

2. ЗАСЕДАНИЕ – м. декември 2022 год.  

- Информация от класните ръководители и от отговорниците на класовете за 

ученици с неприемливо поведение в училище.  

- Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.  

3. ЗАСЕДАНИЕ – м. март 2023 год.  

- Приемане на отчет за дейността на училищната комисия през първия учебен 

срок.  

 

 

 

 

- Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с 

рисково поведение.  

- Обсъждане на класове, в които има възникнали проблеми. Участват учители, 

които преподават в тези класове.  



5. ЗАСЕДАНИЕ – м. юни 2023 год.  

- Приемане на отчет за дейността на комисията през настоящата учебна година.  

- Обсъждане на предложения за подобряване работата на училищната комисия 

през следващата учебна година.  
 

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната 

година.  

1.1. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.  

2. Ако има провинили се ученици и извършили правонарушения, УКПППУ 

докладва на заседание на Педагогическия съвет за налагане на наказания.  

3. Комисията отчита дейността си пред педагогическия съвет два пъти през 

годината: в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок.  

4. Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до МКБППМН-

Разград за ученици с противообществени прояви и за мерките, които са 

реализирани спрямо тях.  

 

Документът е изготвен от комисия, назначена със Заповед                                          

№ РД 782-783/22.08.2022г.: 
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3. ПАВЛИН ИВАНОВ ПЕЕВ                         ……………………… 
 

 

 

 

 


