ОБЩИНА ТРЪН
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел. 07731 / 96-16; ; факс: 077787315;

e-mail obshtina_tran@mail. bg,www.tran.bg

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
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През 2021 г. превантивната дейност на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Трън
премина под мотото:,, ПАЗИ ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ!“
Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение, както и застрашените от отпадане или отпаднали от училище в община
Трън се осъществява от Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни. Дейността и е свързана с корекционновъзпитателна работа с деца предразположени към противообществени прояви,
живеещи в рискова семейна или
приятелска среда, подпомага децата от ромски
произход; оказват помощ при усвояване на учебния материал с цел
предотвратяване на отпадането им от училище.
Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите
пълнолетие малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявен от законодателя.
Местната комисия работи успешно по организиране и реализиране на инициативи
по първичната превенция чрез дейности алтернативни на детското асоциално и
девиантно поведение. За целта комисията провежда срещи с директора на
училището, класни ръководители, родители, педагогическия съветник,
образователния медиатор към училището и други.
Комисията участва като партньор и оказва съдействие на училището за
обхващане на подлежащите на задължително образование деца и ученици и
ограничаване на отпадането от училище,чрез Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца , и
ученици в предучилищна и училищна възраст, а именно създадената на местно
ниво комисия.
Към Местната комисия има определени обществени възпитатели, оказващи
помощ и подкрепа на родителите, корекции в поведението на малолетни и
непълнолетни правнонарушители и, когато е необходимо да се предотврати
безнадзорност или извършване на противообществени прояви.
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА,
РАЙОННА) КОМИСИЯ :
1. Законосъобразност на състава на комисията:
Местната комисия за борба срещу противообществните прояви на
малолетните и непълнолетните при община Трън е определена с заповед № РД05-11/11.01.2021 г. на кмета на община Трън на основание чл.6, ал. 1 и 2 от
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Председател на МКБППМН е Зам. Кмета на община Трън .
Състава на комисията се състои от 11 членове, които са представители на
различни институции ангажирани пряко с превенцията и закрилата на деца на
територията на общината като Отдел,, Закрила на детето“ при ДСП,
психолог, педагози от СУ,, Гео Милев“ , Инспектор ДПС при РУ на МВР-
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гр. Трън, ЦОП,, Дъга“-гр. Трън, ЦСРИ, общински съветници и
общопрактикуващи лекари.
В общинската администрация е назначено лице, което заема длъжността
Старши специалист ,, Етнически и демографски въпроси“ и изпълнява
функциите на Секретар на МКБППМН. Съгласно чл.7, ал.2, Общинската
комисия за БППМН при община Трън всяка календарна година представя
отчетен доклад за извършената превантивна дейност на заседание на Общински
съвет- гр. Трън, отчита се пред кмета на общината и пред Централната комисия
за БППМН при Министерски съвет. В началото на годината, съгласно писмо на
Министерство на финансите до Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
Министерски съвет се отпускат средства за цялостна издръжка и дейност на
комисията. Материалното стимулиране на обществените възпитатели, работещи
към Местната комисия е по Наредба № 2 от 07.07 от 1999г. на Министерски
съвет, изменена и обнародвана в Държавен вестник, бр. 9 на 02.02.2021 г.
Същите получават възнагражденията си след изпълнение на задълженията си по
чл.43 от Закона за БППМН - представяне пред Секретаря на МКБППМН на
ежемесечни отчетни доклади, протоколи от проведени срещи с деца и
проведени консултации с родители за извършена възпитателна и корективна
дейност.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА:
1. Реализирани дейности от Вашата комисия:
1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма
за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.
През 2021 г. Екипа за обхват за периода от м. януари – м. декември е
направил 4 мобилни обхода на територията на гр. Трън като е посетил и
консултирал 20 деца подлежащи на задължително обучение. Кмета на Община
Трън на основание чл.357 от ЗПУО е изпратил общо 20 уведомителни писма до
родители, които да осигурят редовното присъствие на децата си в училище.
През месец юли Секретаря на МКБППМН като член на Екипа за обхват
взе участие в съвещание на Областния координационен съвет по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици по Механизма за
обхват за Пернишка област.
През м. октомври Секретаря на МКБППМН при община Трън участва в
онлайн – обучение на членовете на Екипите за обхват и техните
заместници, на тема: ,, Методика за прилагане на инструмент за
интегрирана оценка на потребностите и ресурсите на дете в риск“.
1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от
МКБППМН
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През 2021 г. МКБППМН при община Трън поради
епидемиологичната ситуация с COVID-19 и Указания на ЦКБППМН с
писмо с Изх.№ РД-30- И- 19/ 16.03.2020 г. преустанови мобилните обходи
и посещения по домовете на семействата.
1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Таблица 1.
Брой срещи
0

Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
0

1.3. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни
психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни
ръководители.
Таблица 2.
Брой работни срещи за обсъждане на казуси на
проблемни деца
3

Теми
-Насилие сред
подрастващите;
-Междуличностни
взаимоотношения в
училище;
-Агресивни прояви и
рецидиви;

1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата :
През 2021 г.от МКБППМН при Община Трън не е търсено съдействие от
Обществения съвет към СУ,, Гео Милев“- гр. Трън.
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си.
Таблица 3.
Родители
Настойници
Попечители

Брой на участниците
18
0
0

Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
18 консултации
0
0

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество
или попечителство.
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Таблица 4.
Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

2

0

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Таблица 5.
Проведени
превантивни
програми

Брой

Теми

Брой
участници
родители

Брой
участници
малолетни

Брой
участници
непълноле
тни

Образователни

0

0

0

0

0

Асоциално
поведение

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Насилие между
1
деца
м.фев Агресията- отровата
руар на днешния ден
и
Наркотични
вещества,
0
0
алкохол,
тютюнопушене
Сексуална
0
0
експлоатация и
трафик на хора
Престъпленияи
противообщест
0
0
вени
прояви,
свързани с жптранспорт

0
Здравни
Културни
Спортни

0

0
0

0
0
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Радикализъм
Общо

0
0

0
0

0
0

0
18

0
0

Горепосочените дейности и мероприятия са част от Превантивната
програма на МКБППМН при Община Трън в партньорство с РЗИ- гр.
Перник и Здравните медиатори към общината.

Таблица 6.
Проведени анкетни
проучвания:

Брой
Брой
Брой
участници участници
участници
родители малолетни непълнолетни
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Брой

Теми

Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца
Наркотични
вещества,
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация
и трафик на хора
Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Културни
Спортни
Радикализъм1
Общо

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Таблица 8. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
асоциално поведение
Общ брой консултирани деца
насилие между деца
Общ брой консултирани деца
употреба на наркотици
Общ брой консултирани деца
употреба на алкохол
Общ брой консултирани деца
употреба на тютюневи изделия
Общ брой консултирани деца
радикализъм

за

Малолетни

Непълнолетни

за
2
за

0

2
0

за

0

0

за

0

0

за

0

0

Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
асоциално поведение
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца
Общ брой консултирани деца за

Малолетни
2

Непълнолетни
0

0

0
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употреба на наркотици
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
Общ брой консултирани деца за
радикализъм

0

0

0

0

0

0

Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН:
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
12

Малолетни
8

Непълнолетни
4

Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
12

Малолетни
8

Непълнолетни
4

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
0

Малолетни
0

Непълнолетни
0

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
0

Малолетни
0

Непълнолетни
0

1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и
брой на техните извършители.
Таблица 14.
Общ брой деца
0

Малолетни
0

Непълнолетни
0

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по
представените в отчета превантивни програми.
Таблица 15.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
0

Тираж
0

Теми
0
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2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН
към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на
детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.
Таблица 16.
Общ брой деца насочени от МКБППМН
2

Малолетни
2

Непълнолетни
0

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
На територията на Община Трън няма условно осъдени непълнолетни от
ВУИ и СПИ.
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни
заведения, са осъществени.
Таблица 17.
Общ брой деца
0

Малолетни
0

Непълнолетни
0

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и
непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които
предстои прекратяване на престоя в тези заведения.
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и
непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и
условно осъдени
Таблица 18.
СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни деца
Условно осъдени

Брой дейности
0
0
0
0
0

Видове дейности
0
0
0
0
0

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи
непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и
на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №
73 от 25.09.2009 г.).Дейности, предприети за повишаване на тяхната
квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и
подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.
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Таблица 19.
Категории
неучещи и
неработещи
непълнолетни
Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация

Общ
брой

Брой на
Брой
обхванати в
продължили
обучения и
образованието
програми за
си
квалификация

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани

Брой на
започналите
работа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълнолетни:
На територията на Община Трън , през отчетната 2021 г. няма получена
информация за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда

Брой случаи
0
0

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА:
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните
дела.
През 2021 г. Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и
писмо с Изх.№ РД-30- И- 19/ 16.03.2020г. на ЦКБППМН при спазване
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на задължителните противоепидемични мерки и дистанция образува
и разгледа 12 възпитателни дела спрямо 6 малолетни и 6
непълнолетни лица за следните извършени противообществени
прояви:
- Счупване с камъни на прозорци на РПК- гр. Трън;
- Побой между съученици;
- Счупване на буква от перцигласов надпис на СУ,,Гео Милев“гр. Трън;
- Унищожаване на чужда движима вещ -счупване на стъкло на
Спортна зала, общинска собственост в центъра на града по
непредпазливост;
- Проникване в склад на магазин за хранителни стоки и кражба
на велосипед;
- Просене на пари от туристи пред параклис,, Света Петка“;
- Счупване на осветителни глобуси , общинска собственост ;
- Хазартна игра тип,, комар“ на обществено място;
- Счупване на врата на микробус с марка,, Мерцедес Спринтер“ и
кражба на 6 стека цигари;
- Нанесен физически побой над съученик;
- Саморазправа между съученици с нанесена телесна повреда;
- Физическса саморазправа със съученик;
1.1 Брой наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН :
-по чл.13, ал.1, т. 5 -,,определяне на обществен възпитател“- 1
лицe;
- по чл.13, ал.1, т.1-,, предупреждение“- 10 лица;
- по чл.13,ал.1, т.10-,,задължаване на непълнолетния да извърши
определена работа в полза на обществото- 1 лице;
1.2. Брой наложени възпитателни мерки по чл.15 от ЗБППМН спрямо
родители:
- по чл.15, ал.1 -,, предупреждение“-3 лица;
2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска
от повторно извършване на противообществена проява от
малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от
МКБППМН :
През 2021 г. Обществените възпитатели към МКБППМН при
Община Трън за всяко дете под възпитателен надзор, изготвиха 18
оценки на риска по Методиката за оценка на риска от повторно
извършване на противообществени прояви.
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ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ
1. Наименование на помощния орган.

И

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

Към МКБППМН при община Трън не функционират помощни органи
като Консултативен кабинет, Център за социална превенция и Превантивно –
информационен център, тъй като липсва необходимата материална база и
цялостната превантивна дейност се извършва от обществените възпитатели към
комисията.
2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и
функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?.
(Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е
предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 21.
Година

2021 г.
2022 г.
Прогноза за 2023г.

1.

Плануван брой
обществени
възпитатели, утвърдени
от МФ по Закона за
държавния бюджет
5
5
5

Реално усвоени
бройки обществени
възпитатели за
съответната година

Изразходвани
средства по
Наредба №2 на
ЦКБППМН

5

18 458 лв.

Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност
по Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за
подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели
(методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни,
2017 г.

През 2021 г. към МКБППМН при Община Трън бяха определени 5
обществени възпитатели , които извършиха възпитателна и превантивна работа
с 18 малолетни деца като от тях 9 са момичета и 9 момчета по чл.41 от ЗБППМН
и по получено в Местната комисия писмо от Директора на СУ,, Гео Милев“- гр.
Трън. От 18 деца, 8 деца са подадени на Местната комисия за допуснати
многобройни неизвинени отсъствия по неуважителни причини , 8 деца за лоша
дисциплина и хулиганско поведение в училище и 2 деца за агресивни прояви.
За отчетната 2021г. календарна година обществените възпитатели към
МКБППМН- гр. Трън са извършили следните дейности:
-179 проведени консултации с деца ;
-266 проведени консултации с родител;
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-54 проведени срещи с класни ръководители;
- 18 броя изготвени индивидуални карти на децата под възпитателен надзор;
18 броя изготвни оценки на риска от повторно извършване на
противообществени прояви;
-18 броя изготвени индивидуално- корективни планове за работа с деца
под възпитателен надзор.
По данни изнесени от отчетните доклади на обществените възпитатели през
2021 г. към комисията от 18 семейства- 17 семейства живеят при лоши
социално- битови условия, а само 1 семейство , живее при добри условия. От 18
семейства обект на социално подпомагане през годината са били 3 семейства.
Относно образователния статус на родителите 18 родители са с завършено
начално образование. От 18 деца , 5 деца са били потребители и са ползвали
социална услуга ЦОП.
2.

Проведени квалификационни дейности с обществените
възпитатели. От кого са организирани и по чия инициатива:

Няма организирани квалификационни дейности на обществените
възпитатели.
3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности- 0.
4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно
изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността
на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в
гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.
4.1. Брой изготвени оценки.
През 2021 г. Председателят на МКБППМН при Община Трън е направил 5
атестационни оценки на дейността на обществените възпитатели, работещи към
комисията, съгласно Критерии по подбор и оценка на дейността на
обществените възпитатели ръководейки се от проявени през годината в
индивидуално- възпитателнатаработа педагогически качества,
проява на
социални умения за комуникация, авторитет сред общностите и постигнати
резултати.
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1”
(изпълнението превишава очакванията)0.
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2”
(изпълнението изцяло отговаря на изискванията/очакванията)- 4.
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3”
(изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/)- 2.
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4”
(изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е
необходимо /и възможно/ подобрение)- 0.
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5”
(изпълнението не отговаря на изискванията)- 0.
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VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1.

Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на
територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН,
ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати.

На територията на община Трън не съществуват СПИ И ВУИ и приюти за
безнадзорни деца.
2.

Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН).
Констатации и резултати.

3.

Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други
органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в
питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и
интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на
местната комисия при кризисни интервенции в екипи по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в
случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат
конкретните дейности.
През 2021 г. Секретаря на Местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при
община Трън е взел участие в разрешаването на 3 случая по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в
случаи на деца- жертви или в риск от насилие по следните казуси:
- 2 констатирани сигнала за непълнолетни бременни, които са
регистрирани от социален работник по социална закрила в отдел
,, Закрила на детето“ при Д,,СП“- гр. Трън.

- 1 сигнал за насилие над непълнолетно момче, подаден от
родителите на детето до отдел,, Закрила на детето“ при Д,, СП“- гр. Трън.

4.

Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за
установяване на скитащи и просещи деца. Констатации,
предприети мерки и постигнати резултати.
През 2021 г.МКБППМН при община Трън е участвала в 3
мобилни акции за просещи деца, съвместно със социални
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работници от О”ЗД“ при Д,,СП“- гр. Трън, полицейски
инспектори при РУ на МВР- гр. Трън и не е установила на
територията на община Трън просещи и скитащи деца.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на
местната комисия.
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои
органи и за какви нарушения?
Не са констатирани нарушения и не са сезирани компетентните органи.

VІI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия,организирани
по
социално-превантивната
и
корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със
следните органи и организации:
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
2. МКБППМН при Oбщина Трън няма с горецитираните институции
съвместни мероприятия.
3. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО,
медии и др. Брой и теми.
На територията на гр. Трън функционира един Център за
обществена подкрепа,, Дъга“, който е партньор в дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните като през 2021 г. са били потребители и
са ползвали социална услуга в центъра 5 малолетни деца с
противообществени прояви.
3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и
предприети дейности за тяхното преодоляване.
VIII. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН:
1.

Брой организирани обучителни семинари от общинската
(районната) комисия и теми, включени в програмите на
семинарите и стойност на средствата от бюджета на
МКБППМН:
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През 2021г. не са организирани обучения от МКБППМН –
гр. Трън .
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните
семинари.
Няма учстващи членове на МКБППМН в квалификационни семинари.
4. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на
МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми
на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля,
посочете причините!
През 2021 г. Секретаря на МКБППМН- гр. Трън не е взимал
участие в обучителни семинари организирани от ЦКБППМН поради
обявената извънредна епидемиологична обстановка поради COVID-19.
IХ. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна
дейност: лева.
През 2021 г.не са правени разходи за правантивни мероприятия, поради
епидемиологичната ситуация в страната с COVID-19.
Х. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2021 г., моля попълнете таблица 22:
Таблица 22.
Получени средства по ЗДБ за Изразходвани средства от Необходими средства
МКБППМН за 2021 г. – общо МКБППМН за 2021 г. – общо за 2023 г. – общо (в
(в лева)
(в лева)
лева)

21 390 лв.

18 458 лв.

25 000 лв.

ХІ. Телефон за контакти с членовете на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
община Трън:
1. Десислава Димитрова Цветкова- Зам. Кмет и Председател на
МКБППМН, община Трън, централа : 07731/ 96-16, 96-01
факс:077787315,вътр.106,GSM:0884696942,email:desislava_dimitrova6@mai
bg, Адрес: 2460, гр. Трън, пл.,, Вл. Тричков“ №1;
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2. Мая Драгоманова Деянова- Ст. Спец. ,,Етнически и демографски
въпроси“ и Секретар на МКБППМН при община Трън; централа: 07731/9616, 96-01факс: 077787315,GSM:0876811346, вътр.123, е-mail: miq79@abv.bg;
3.Главен инспектор Камен Рангелов- Началник РУ на МВР-гр. Трън,
тел.07731/30-29; 30-44, Адрес: 2460, гр. Трън, ул.,, Харалампи Стоянов“,№1;
4. Радина Алексиева- Инспектор ДПС при РУ НА МВР- гр.
Трън,тел.07731/30-29; 30-44; Адрес: 2460, гр. Трън, ул.,,Харалампи Стоянов“, №
1;
5. Пирина Илчева Пиринчева- отдел,, Закрила на детето“ при
Дирекция,, Социално подпомагане“- гр. Трън, тел. 07731/ 23-85,
GSM:0882826009, Адрес: 2460, гр. Трън, ул.,, Ал. Стамболийски“ № 21;

Изготвил отчетния доклад: - п СТ. СПЕЦ.,, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ“и
СЕКРЕТАР НА МКБППМН : ……………………….
/ Мая Деянова/

