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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни през 2017 година
Съгласно Закона за борба срещу противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни (ЗБППМН), на основание чл. 7, ал. 2 местната комисия представя
доклад за дейността си пред Кмета, Общинския съвет и Ценралната комисия за
БППМН.
І. СЪСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
И
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ
НА
МАЛОЛЕТНИ
И
НЕПЪЛНОЛЕТНИ.
Борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетните и
непълнолетните се очертава като част от цялостната дейност по ограничаване на
престъпността в нашата страна. Проблемът за детската престъпност е актуален за
съвремието, в което живеем. Той се явява и като индикатор за „загниване” на
обществото ни като цяло, на изграждане на аморално съзнание, както и на обезценено
отношение към системата от морални ценности на отделния индивид и цялата нация.
Много от факторите подтикващи младото поколение към девиантно поведение са
обособени в следните групи – икономически, социални, свръх информационно
общество, в което живеем, етническите общности и начина им на живот. Основни
причини за извършване на противообществени прояви от младежите през 2017 г. си
остават употреба на алкохол, безотговорност, кражби, недооценяване постъпките си,
„безразличието” на обществото към асоциалното им поведение и липсата на
ежедневен засилен родителски контрол. Основния контингент на извършителите на
противообществени прояви е от ромски произход. Проявите на малолетните и
непълнолетните от тази обществена група се обясняват с влошено материално
състояние, изключение правят ромите, за които кражбата е „професия” и се отличават
със добър жизнен стандарт. Друга причина за девиантни прояви е липсата на
родителски контрол, ниската степен на мотивация за посещение на учебните занятия
и не здравословната приятелска среда около маловръстните, която влияе отрицателно
на поведението им. Неприемливо поведение на подрастващите се наблюдава и сред
преобладаващата обществена група, като най-отличаващите се причини сред
контингента на МКБППМН на територията на община Лясковец са:
психотравмиращи отношения в семейството, личностни особености, социалнопсихични деформации, ценностни дефицити и не достатъчен самоконтрол при
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проблемните деца; обхванати, но не посещаващи образователната система малолетни
и непълнолетни деца.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни при община Лясковец има законосъобразен състав в изпълнение на
чл. 6 ал. 2 от ЗБППМН, определен със Заповед № 677 / 04.06.2010 г. на Кмета на
Община Лясковец, изменена и допълнена със Заповед № 1486 / 30.08.2017 г., на
Кмета на Община Лясковец е утвърден състав на МКБППМН, включващ председател,
секретар, юрист, представители на общинска администрация отговарящи за
проблемите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, както
представител на дирекция „Социално подпомагане”, инспектор „Детска
педагогическа стая” и педагози от четирите общински училища.
Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН - заемащ щатна бройка на служебно
правоотношения.
ІІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.
Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл. 10 от ЗБППМН. Местната
комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията
на Община Лясковец, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата
и защитата на малолетни и непълнолетни. Създадена е тясна връзка с училищните
комисии за превенция на противообществените прояви, които спомагат за
ограничаване на криминогенните фактори сред подрастващите младежи.
През последната година се оформя като проблем адаптацията на децата в
училище, която е предпоставка за трайно не посещение на учебните часове. Предвид
разгледаните възпитателни дела от МКБППМН се обобщават следните причини в
няколко направления:
 Когато в семейната среда са включени рискови групи, като трайно
безработни и лица с криминални прояви – 1 случай;
 Когато общностните правила поставят определени изисквания, в случая
раните бракове, предимно при малцинствата – 2 случая;
 Когато семейната среда е нарушена по някакъв начин, особено когато
семейството не е пълно – 4 случая.
През 2017 г. Министерски съвет прие Решение № 373 от 05.07.2017 г. за
създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст. Целта на механизма е да се подобри
междуинституционалното взаимодействие при реализация на функциите и
задълженията на всички отговорни за обхващането на децата и учениците в
образователната система институции. В изпълнение на Решението Кмета на Община
Лясковец определи райони на компетентност на всеки от екипите в рамките на
територията на общината. Поради не големия си териториален обхват и на основание
т. 3 от Решението общината беше разделена на два района на компетентност:
1. Район № 1 включващ град Лясковец, в който се намират СУ „М. Райкович”,
НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев”, ДГ „Пчелица”, ДГ „Радост” и ДГ
„Славейче”, както и с. Драгижево и с. Мерданя, откъдето има пътуващи ученици към
училищата в града и обхват на децата в предучилищната възраст в ДГ „Вълшебство” с. Драгижево и с. Мерданя.
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2. Район № 2 включващ с. Джулюница, в което се намират ОУ „П.Р.Славейков”
и ДГ „Сладкопойна чучулига”, както и с. Козаревец и с. Добри дял, откъдето
учениците пътуват към средищните училища в гр. Лясковец и с. Джулюница. В
обхвата на екипа ще бъдат обследвани децата в задължителната предучилищна
възраст от ДГ „Детелина” – с. Козаревец и ДГ „Щастливо детство” – с. Добри дял.
Представител в двата екипа за обхват в районите на компетентност на
територията на Община Лясковец, бе определен секретаря на МКБППМН. Екипите
обхванаха 188 деца, от които записани на училище след посещение на адрес 3,
незаписани 5, като за 3 от тях няма данни. След посещение на адреси, при разговори с
роднини и близки на децата за обхват в образователната система се установи, че 170
са в чужбина, а останалите 7 са отворени случаи за проверка.
Местната комисия е в непосредствена връзка с педагогическите ръководства на
общинските училища, с които работи по всеки случаи на малолетно или
непълнолетно дете. Секретаря на МКБППМН проведе 4 (четири) срещи с
директорите на училищата, в които учат деца с противообществени прояви, за
обсъждане проблемите за нередовното посещение на учениците в училище; за
проявите на лоша дисциплина и асоциално поведение; за информация относно
потенциални извършители на противообществени прояви или престъпления от
различен характер.
МКБППМН текущо поддържа връзка с педагогическия съветник и класните
ръководители за обмен на информация относно ученици с проблеми в училище и
потенциални извършители на противообществени прояви и при необходимост се
сезира. За отчетния период получени сигнали от училищните комисии за превенция
срещу противообществените прояви няма.
През 2017 г. секретаря на МКБППМН като член на обществените съвети и
представител на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити е участвал в 4
(четири) срещи в различните общински учебни заведения. В предвидените работни
срещи на Обществените съвети не са констатирани случаи на отпаднали от системата
на образованието ученици.
В процеса на работа комисията има предвидени и мерки за всички родители
преминали през заседание на възпитателно дело, като са запознати със Закона за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а тези на
навършилите 14 г. и с Наказателния кодекс и са им разяснени евентуалните мерки при
последваща проява на децата им. Превантивно се работи и с родители на деца, на
които е наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН – работа с обществен
възпитател. Обществените възпитатели имат задължение да консултират и
родителите на деца, с които работят тъй като, за да се постигне качествена промяна в
поведението на детето е необходимо да се подпомогне родителския капацитет, там
където е необходимо.
При налагане на мярка по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – задължаване за
участие в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклонения в
поведението, състава по чл. 11, ал. 2 насочва случая към Центъра за обществена
подкрепа (ЦОП) към Община Лясковец, тъй като към местната комисия няма
изграден консултативен кабинет. В ЦОП се осъществяват редовно срещите и
консултациите между потребителите и социалните работници, психолог и
педагогически работник.
МКБППМН участва в изпълнение на Общинската програма за закрила и
развитие на децата с дейности по цел 2 на приоритет V – „Осъществяване превенция
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на насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотреба с деца в интернет
пространството”. Дейностите проведени през изминалата 2017 г. по превенция на
асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни се свеждат до следните
инициативи:
1. По отношение на дейностите по превенция на спорта местната комисия
съвместно с НУ „Цани Гинчев” и сдружение „Бъди активен” организираха кампания
„Да на стъпалата, не на асансьори”. Целта на инициативата е да провокира в
младежите двигателна активност и символично да се покаже, че здравето е движение.
В спортната инициатива участие взеха 35 деца от НУ „Цани Гинчев” и СУ „Максим
Райкович” в град Лясковец. За победителите МКБППМН бе осигурила предметни
награди и медали.
2. Педагогическия съветник и класните ръководители изнасят беседи с
актуална тематика, във връзка с превенция на тютюнопушенето, наркотиците и
упойващи вещества, злоупотребата с алкохол, предпазване от СПИН и разясняване
последиците от агресията сред учениците, където са обхванати около 690 ученика от
четирите общински училища.
3. Добре са стиковани действията на местната комисия с представителите на
Районно управление - гр. Горна Оряховица при решаването на възникналите
проблеми. Взаимодействието с тях е отговорно и успешно относно организирането,
координирането и извършването на превантивна дейност, и единодействието по
проблеми за издирване и уточняване местонахождението на малолетните и
непълнолетните правонарушители, нуждаещи се от помощ. В случаите, когато
Местната комисия среща затруднения при осигуряване явяването на деца и родители
за участие във възпитателни дела се разчита на доброто взаимодействие със
служителите от РУ – Горна Оряховица. През 2017 г. са проведени 23 съвместни
проверки по установяване и актуализиране на лицата, проявяващи се като
нарушители на обществения ред в питейни заведения или на други обществени места.
При проверките след 22:00 часа няма установени случаи на противообществени
прояви от малолетни и непълнолетни или такива без придружител. От инспектор
„ДПС” са проведени 2 операции за проверка на наркотични и упойващи вещества в
СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец – няма установени злоупотреби. Изнесени са
37 лекции в четирите общински училища в различните възрастови групи на теми
„Безопасност по пътищата”, „Насилие”, „Наркотични и упойващи вещества” и
„Опасности в интернет”.
4. С цел превенция опазване здравето и живота на децата като участници в
пътното движение в началото и в края на учебната година полицейски инспектор
извършва среща-беседа с учениците от всички училища, като ги запознават с
последиците от непредпазливостта по пътищата. Извънредна среща се направи през
месец май 2017 г. с учениците от ХІІ клас на СУ „М. Райкович” – гр. Лясковец, във
връзка с предстоящите абитуриентски балове, натовареността по пътищата,
несъобразената скорост и употребата на алкохол.
5. По превенция с трафика на хора беше представена презентация сред
учениците от гимназиален курс (ХІ и ХІІ клас – 52 ученика) на СУ „Максим
Райкович” – гр. Лясковец за опасностите от трафик на хора. Презентацията на тема
„Робството на ХХІ век – трафик на хора” представи, чрез филма „Laver boy”
секретаря на Местната комисия за трафик на хора – гр. Велико Търново. Трафика на
хора захранва растежа на организираната престъпност и застрашава здравето,
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сигурността и гарантирането на основните човешки права. Колкото по информирани
са младежите в различните възрасти, толкова по-трудно стават мишена на измама.
6. Организиран бе конкурс „Най-добър ученик” целта, на които беше да
провокира децата на взаимоуважение по между си, като те сами излъчат представител
от класа си, който се отличава с примерно поведение, брой неизвинени отсъствия,
отличен успех, активност и старание при изпълнение на поставените задачи и
подготовка на уроците, взаимоотношения с учители, съученици и връстници,
инициативност в училищният живот. В празничното честване на 24 май – Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост бяха наградени 11
ученика от различни възрастови групи с предметни награди осигурени от МКБППМН
при Община Лясковец.
7. В Деня на местното самоуправление – 12 октомври, бяха раздадени
информационни материали сред учениците на тема „Правила за безопасен интернет”,
кампанията цели да информира младите хора и да ги запознаят с вероятните
възможностите за интернет тормоз, какво да направят, къде да сигнализират и как да
се предпазят от интернет „вредители”, как да използват интернет пространството
безопасно.
ІV. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА.
Местната комисия през отчетния период не е срещала проблеми при
образуването на възпитателните дела. При разглеждането на делото се оказва
проблем неявяването на малолетните или непълнолетните в деня на заседанието,
поради невъзможност да бъдат уведомени лицата, тъй като не актуализират
постоянните и настоящите си адреси. В тази връзка местната комисия среща подкрепа
от кметовете по селата и районните инспектори при издирване и уведомяване на
малолетните и непълнолетните и техните родители или лицата, които ги заместват за
явяването на възпитателните дела и налагане на мерки по смисъл на ЗБППМН. В
случаите, когато лицето не се яви на възпитателното дело по неуважителни причини,
закона позволява съдействие от органите на РУ – Горна Оряховица за
принудителното им довеждане. През тази година два са случаите, на принудително
довеждане на заседание за налагане възпитателни мерки.
За отчетната календарна година в МКБППМН са постъпили 29 сигнала за
противоправни действия и прояви от малолетни и непълнолетни. Провиненията се
изразяват предимно в кражби, сбивания, хулиганство, увреждане на чуждо
имущество, има един случай на блудство и продължително непосещение на училище.
В описната книга са образувани 42 възпитателни дела срещу 40 маловръстни, от
които 13 са малолетни и 27 непълнолетни лица. Наложени са 48 възпитателни мерки
по чл. 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (ЗБППМН).
Сигнали по повод противоправни деяние на малолетни и непълнолетни лица
са постъпили, както следва:
- Районна прокуратура – 12;
- Районно управление на МВР – 13;
- Образователни институции – 4;
- Граждани и родители – 0.
За един от сигналите не е образувано възпитателно дело в съгласие с чл. 16, ал.
2 и ал. 3 от ЗБППМН – слез приключване на проверка не се установи наличието на
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достатъчно данни за извършено деяние, както и при явна малозначителност на
извършеното деяние, възпитателно дело не се образува.
В правомощията на МКБППМН е прекратяването на процедура по разглеждане
на възпитателно дело в следните случаи: по давност, при навършване на пълнолетие,
поради дублиране, когато за една и съща проява се сигнализира от повече от едни
източник, поради промяна на адресната регистрация.
Пред годината от образуваните 42 възпитателни дела, 21 са приключени, 7 –
прекратени и 14 дела са в изпълнение на наложените мерки. От общи 40 лица с
асоциално поведение 13 са малолетни и 27 непълнолетни. Според структурата на
противообществените прояви на разгледаните възпитателни дела са обособени
сигнали със следните противоправни действия:
- хулиганство – 6;
- кражба – 5;
- злоупотреба с алкохол – 1;
- загубен или увреден документ за самоличност – 8;
- бягство от вкъщи – 2;
- сбиване – 2;
- вандалщина – 2;
- закана за убийство – 2;
- блудство – 1;
- палеж в чужд имот – 1;
- лъжливи сигнали на телефон 112, за тормоз от родителите – 2;
- не посещение на училище – 10.
Във връзка с противообществените прояви и в зависимост от броя на сигналите
по отношение на лицето в рамките на една година, наложените мерки са, както
следва:
чл. 13,
ал. 1
т. 1
т. 2
т. 3
т. 4
т. 5
т. 6
т. 7
т. 8
т. 9

Възпитателни мерки спрямо малолетните и
непълнолетните
Предупреждение
Задължаване да се извини на пострадалия
Задължаване да участва в консултации, обучения и
програми за преодоляване на отклоненията в
поведението
Поставяне под възпитателен надзор на родителите
или на лица, които ги заместват, със задължение за
полагане на засилени грижи
Поставяне под възпитателен надзор на обществен
възпитател
Забрана на непълнолетния да посещава определени
места и заведения
Забрана на непълнолетния да се среща
ида
установява контакти с опредени лица
Забрана на непълнолетния да напуска настоящия си
адрес
Задължаване на непълнолетния да отстрани със свой
труд причинената вреда, ако това е в неговите
възможности

брой
22
2
2
16
2
0
4
0
0
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т. 10
т. 11
т. 12
т. 13
чл. 15
т. 1
т. 2
т. 3

Задължаване на непълнолетния да извърши
определена работа в полза на обществото
Настаняване в социално-педагогически интернат
Предупреждаване за настаняване във възпитателно
училище-интернат за срок до 6 месеца
Настаняване във възпитателно училище-интернат
Възпитателни мерки спрямо родителите или
лицата, които ги заместват
Предупреждение
Задължаване
да
се
посещават
специално
организирани беседи и консултации по въпросите на
възпитанието
Глоба в размер от 50 лв. до 1000 лв.

0
0
0
0
0
0
0

Най – често налаганите мерки по чл. 13, ал. 1 са т. 1 „Предупреждение” –
наложена на 22 лица, следвана от т. 4 „Поставяне под възпитателен надзор на
родителите или на лица, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени
грижи” на 16 деца. Ефективността на възпитателна мярка по т. 4 все повече намалява,
поради обстоятелството, че срещу детето е образувано възпитателно дело, обуславя
факта, че родителя не е успявал да осъществи нужния контрол и вероятността да го
направи след налагане на мярката е занижена.
На всяко възпитателно дело присъства представител на отдел „Закрила на
детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, тъй като закона дава право когато не
е посочен доверен представител или адвокат правата и законните интереси на детето
да бъдат представлявани от него. През настоящата отчетна година от разглежданите
на заседание възпитателни дела всички явили се асоциални дейци са били със свой
доверен представител в лицето на родител. През 2017 г. няма констатирани
нарушения от прокуратурата и съда по повод образуването и разглеждането на
възпитателните дела.
През отчетната година в МКБППМН са входирани повече от един сигнал за
едни и същи лица, на които за заведени по две възпитателни дела. Девиантните лица
са едно малолетно момиче и едно непълнолетно момче, характерното при тях, е че
проявите са от едни и същ характер свързани с неосъзнатост на постъпките си.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ.
В основата на дейността на обществения възпитател е индивидуалновъзпитателната работа с малолетни и непълнолетни извършили на
противообществени прояви. В своята работа обществените възпитатели
взаимодействат с родители, инспектори от детска педагогическа стая, училищни
ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, училищни психолози,
социални работници, участват в проверки, организирани от местната комисия за
БППМН във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи малолетните и
непълнолетните.
През 2017 г. дейността на МКБППМН беше подпомагана от трима обществени
възпитатели – педагози, изпълняващи наложените мерки по чл. 13, ал. 1 т. 5 от
ЗБППМН - поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател, както и
ангажираността им всекидневно да наблюдават поведението на подрастващите и
особено на проблемни деца, провеждат разговори с родителите и взаимодействат със
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социални работници. Осъществяват обратна връзка с деца, чиито възпитателни мерки
са приключили.
Обществени възпитатели работиха по индивидуални случаи за период от шест
месеца с деца извършили противообществени прояви за хулиганство и кражба,
лъжесвидетелстване за тормоз от страна на родителите и непосещение на учебните
часове. За своята работа обществените възпитатели се отчитат ежемесечно с доклади
за проведените срещи и извършената възпитателно-корекционна дейност. След
периода на действие на възпитателната мярката – „Поставяне под възпитателен
надзор на обществен възпитател” не се наблюдава повторяемост на извършване на
противообществените прояви и престъпления от страна на децата, с които са
работили.
По Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на
МКБППМН са изразходвани 5564,01 лева, включително дължимите осигуровки за
сметка на работодателя.
Година

2017
2018
Прогноза за 2019

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени
от
МФ по Закона за
държавния
бюджет
3
3
3

Реално усвоени
бройки
обществени
възпитатели за
съответната
година

Изразходвани
средства
по
Наредба №2 на
ЦКБППМН

3

7657,07 лв.

С цел недопускане на законови нарушения свързани със заплащането на
положения труд в местните комисии за БППМН на общински и държавни служители
не са изплащани възнаграждения. Промените в Кодекса на труда и Закона за
държавния служител въвеждат тази забрана и в тази връзка не са усвоени средствата в
пълния им размер, за които съгласно Закона за публичните финанси за 2018 г. дава
възможност да се прехвърлят като преходен остатък за следващата година.
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
На територията на община Лясковец няма СПИ, ВУИ и Приюти за безнадзорни
деца и по отношение на тези институции не е осъществявана контролна дейност.
Проверки в заведенията се извършват периодично от полицейски служители. През
2017 г. са извършени планови проверки от инспектор „ДПС”, относно посещаване на
малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки и барове, няма
констатирани нарушения.
МКБППМН е част от изградената мрежа за кризисна интервенция с деца на
местно ниво, която е разработена от Държавна агенция закрила на децата, а
организацията се ръководи на местно ниво от отдел „Закрила на детето”. Секретаря
на комисията е от алтернативно представените участници в местния екип по
изпълнение на този междуинституционален механизъм за взаимодействие при работа
по случаи на деца, жертви на насилие и в риск. През 2017 г. са разгледани 6 (шест)
случая, МКБППМН е участвала на едно заседание по един случай. По всеки от
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случаите са предприети мерки за закрила на малолетните и непълнолетните от отдел
„Закрила на детето”.
VІІ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
За да бъдат проведени успешно и да се повиши обхватът и ефективността на
превантивните мерки е нужно квалификация и опит, които да отговарят на високите
изисквания за работа с целевите групи. Във връзка с това и за да се справи с все посложните ситуации, е необходимо членовете на МКБППМН да се усъвършенстват и
мотивират за работа с асоциални младежи. Ежедневна грижа за всеки един от младия
екип от обществени възпитатели беше как компетентно да успее да посрещне
предизвикателствата на новото време, в което растат децата.
Трима обществени възпитатели и секретаря на местната комисия участваха в
обучение на тема: „Работа на МКБППМН, обществените възпитатели към нея и на
другите институции, свързани с работата на МКБППМН, по превенция на трафика на
хора и за безопасна интернет среда” на 08 и 09 април 2017 г. в с. Рибарица, общ.
Тетевен. На обучението организирано от МКБППМП – Община Павликени се
осъществи обмяна на опит между членовете на общо пет община – Община Тетевен,
Община Силистра, Община Елена, Община Лясковец и домакина Община Павликени.
Информационните технологии и динамично развиващият се техен феномен –
глобалната компютърна мрежа Интернет, са ключа в съвремието ни, но колкото
полезен, толкова и коварен може да се окаже той за подрастващите. Това налага една
по-специфична подготовка на обществените възпитатели, работещи с деца, които
преминаха обучение на тема „Опасности в интернет”, организирано от Община
Павликени. На работната среща се обсъдиха добри практики на местните комисии в
превантивната им работа.
Секретаря на МКБППМН участва в квалификационна форма организирана, от
Централната комисия БППМН. Национална среща на секретарите на местните
комисии БППМН се проведе на 12, 13 и 14 юни в гр. Хисаря на тема:
„Усъвършенстване на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с
изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при
непълнолетните за непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите,
работещи с такива деца”. В програмата се представиха теми, свързани с техники за
интервюиране на деца, консултативно-терапевтична дейност и превенция на
противоправно поведение на деца и ученици. Бяха разгледани трудни казуси от
практиката и възможните им решения, както и представени добри практики в сферата
на превантивната работа.

СЕКРЕТАР НА МКБППМН:
ВАНЯ ДОБРЕВА

