
  

НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

        В изпълнение на националния план за противодействие на престъпността сред малолетни и непълнолетни 

Министерството на образованието и науката, съвместно с Централната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, разработи примерен статут и функции на училищната комисия за работа с 

децата, извършващи противообществени прояви, и децата, които по силата на Закона за закрила на детето, попадат 

в категорията „деца в риск”. 

 

        1.Основни положения. 

 

        1.1 Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците се създава на ниво 

училище. 

        1.2 Тя работи съобразно спецификата на конкретното училище за осъществяване на превенция на 

противообществените прояви на учениците. 

        1.3 В нея се включват: представител на ръководството на училището, представители на учителите, 

педагогически съветник, училищен лекар или мед. сестра, представител на Училищното настоятелство, 

представител на фирмата, охраняваща училището, и други по преценка на ръководството на училището. 

        1.4 УК се назначава със заповед на директора на училището. 

      1.5 Училищната комисия се ръководи от зам.-директора на училището или упълномощено от директора лице. 

        1.6 Активно работещите в Училищната комисия могат да бъдат стимулирани по ред, определен от директора 

на училището и съобразен с действащото законодателство. 

 

        2.Дейност. 

 

        2.1 УК проучва: 

         причините за противообществените прояви на учениците от съответното училище; 

         факторите, застрашаващи сигурността на учениците; 

         проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда (семейства с родител/и, изтърпяващи 

присъда;семейства с криминално проявени родители; семейства с родители, които злоупотребяват с алкохол или 

наркотици; семейства с психично болни родители; семейства, в които се упражнява различен вид насилие; 

социално-слаби семейства; семейства, в които децата не се отглеждат от родителите); 

         причините за системно непосещение на училище и отпадане, за бягства от дома; 

         случаите на различно по вид насилие срещу децата; 

         възможностите за включване на различни деца в определени дейности с превантивен характер. 

        2.2 УК предлага на педагогическия съвет мерки за: 

         ограничаване на противообществените прояви на учениците в зависимост от конкретното поведение на 

учениците и възможностите на училището; 

         сигурността на учениците в училището и района около него; 

         решаване на проблемите на: живеещите в неблагоприятна среда деца; застрашените от отпадане ученици; 

децата, жертви на насилие; децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания; 

        2.3 УК уведомява: 

         МКБППМН за противообществените прояви на ученици от училището; 

         отделите за закрила на детето към дирекциите за социално подпомагане при получаване на информация за 

деца, подложени на различно по вид насилие или за родители/настойници, които трайно не полагат грижи при 

отглеждането на децата; 

         органите на полицията при наличие на данни за криминални деяния, извършени от ученици или за 

престъпни посегателства срещу деца; 

        2.4 УК подпомага: 

         реализирането в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви; 

         организирането на извънкласната и извънучилищната дейност; 

         разработването на Правилника за дейността на училището; 

         насочване на децата или семействата към служби, предлагащи психологично консултиране. 

 



        3.Взаимодействие. 

 

        3.1 УК работи в сътрудничество с класните ръководители, педагогическите съветници, училищното 

настоятелство, родителите. 

        3.2 УК съгласува дейността си с МКБППМН. 

        3.3 УК взаимодейства с: 

         помощните органи на МКБППМН – центрове на социална превенция, консултативни кабинети; 

         обществените възпитатели; 

         инспекторите от детските падагогически стаи; 

         отделите за закрила на детето; 

         НПО. 

 

        4.Документация на училищната комисия. 

 

        4.1 УК разработва годишен план на работа, съобразен с особеностите на училището, учениците и населеното 

място (квартал, град, село), в което се намира училището. 

        4.2 Планът на УК се одобрява от педагогическия съвет и училищното настоятелство. 

        4.3 УК води задължителна документация за всички посочени в т.2.1 случаи. 

        4.4 УК представя на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните в началото на учебната година план за работа, а в края на учебната година – информация за 

дейността си. 

        4.5 УК води кореспонденция с посочените в т.2.3 органи. 

 
 


