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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната комисия е създадена в изпълнение на Националния план за 

противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни.  

2. Комисията е утвърдена със Заповед №............../....................г. на директора на СУ 

„Васил Левски“, гр. Гълъбово и дейността ù се основава на приетите училищни планове 

и програми.  

Председател: Нели Кючукова; 

Членове:  1. ......................................... 

                 2. ......................................... 

                 3. .......................................  

 

I. ЦЕЛ НА УКБППМИ  

1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи 

отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и 

възпитание.  

2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните 

/тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./.  

3. Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения.  

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

учениците с противообществени прояви към гражданското общество.  

5. Възпитаване на учениците в ангажираност с екологичните проблеми.  

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището.  

2. Системно провеждане на индивидуално – възпитателната работа с учениците, 

извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители.  

3. Да се осъществява системен контрол на поведението на застрашените ученици от 

извършване на противообществени прояви. 

4. Системно да се провеждат спортни състезания и празници, екскурзии, културни 

мероприятия и други с цел – гражданско възпитание и образование на учениците.  



5. Координиране дейността на комисията с инспектор ДПС към РПУ на МВР и другите 

държавни и обществени органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с 

противообществените прояви сред малолетните и непълнолетни.  

6. Опазване на обществената собственост и природните обекти.  

 

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 ПРИ РАБОТА НА УКБППМИ 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или 

шлем е задължително: - в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, 

фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 

библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от 

външните за институцията лица; - в класните стаи и другите учебни помещения (бази за 

учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които 

преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от 

прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При 

учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по 

тяхно желание; - в училищните автобуси. Носенето на маска или шлем в класната стая 

от учениците е по желание. Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно 

действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на 

взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на 

общите правила от министъра на здравеопазването. Маските за учениците се осигуряват 

от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато 

учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или 

шлемове. 

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. Необходимо е ежедневно двукратно 

(преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на 

всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, 

прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, 

тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 

хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост 

от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Учебните стаи се 

проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на 

кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в 



които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във 

всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е 

необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун 

или дезинфектанти, 5 еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, 

както и регулярно изхвърляне на боклука. На дезинфекция и почистване подлежат и 

училищните автобуси преди и след всеки курс.  

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 

  Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи.  

 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в 

учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и 

работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана. 

 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и 

кашляне.  

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.  

5. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и 

БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“  

6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията  

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата 

във връзка с епидемията.  

 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.  

 Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване 

с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното 

приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, 

съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището 

и/или под методичната помощ на РЗИ. 6 7. Максимално ограничаване на контактите 

между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.  



 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не 

позволява пряко взаимодействие между тях.  

 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните 

здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ  

1. Издирване и завеждане на отчет на учениците, извършители на противообществени 

прояви.  

2. Картотекиране на ученици с рисково поведение, извършители на противообществени 

прояви.  

3. Проучване и картотекиране на деца, живеещи в условия на повишени за нормалното 

им развитие рискови фактори и неравностойно социално положение /непълни семейства, 

разтрогнати бракове и други/.  

4. Проучване на причините за отклонение в поведение на учениците с отрицателни 

прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие.  

5. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на противообществени 

прояви.  

6. Изготвяне на индивидуална корекционна програма за въздействие на картотекираните 

ученици и разпределението им за индивидуална работа.  

7. Комисията да оказва съдействие на класните ръководители и възпитателите по 

проблемите на противообществените прояви сред учениците.  

8. Запознаване на училищната комисия от класните ръководители в чиито класове има 

застрашени или извършители на противообществени прояви.  

9. Да се провеждат системно срещи между класните ръководители, възпитатели и 

комисията по проблемите на противообществените прояви за извъкласното ангажиране 

и приобщаване на проявилите се ученици и др.  

10. Оказване на съдействие от училищната комисия на класните ръководители и 

осигуряване на материали за противообществените прояви, като в техните планове са 

включени и такива теми.  

11. Включване на представители от ученическите съвети при разглеждане на конкретни 

случаи на агресия и ученически тормоз в практиката на УКБППМН.  

Срок: септември 2020 г. - юни 2021 г. 



 Отговорници: Психолог, класни ръководители и членовете на комисията  

V. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ  

1. Прилагане на индивидуално – възпитателна корекционна и консултантска дейност 

спрямо ученици с противообществени прояви и поставяне под персонално въздействие 

от страна на специалист или обществен възпитател.  

2. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми свързани с наркотиците 

и сектите, с цел въздействие срещу поведението им.  

3. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на 

противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните чрез подходящи 

ефикасни методи и форми.  

4. Комисията, класните ръководители, учители ГЦОУД и психолог да проведат беседи 

или разговори по теми свързани с проблемите:  

- Тютюнопушенето – безобиден навик или порок;  

- Вредата от алкохола;  

- Не на наркотиците;  

- Насилие /видове, превенция и оказване на помощ/;  

- Опасността от разпространението на различните религиозни секти и др.  

5. Запознаване на учениците с училищния правилник. 

6. Да се запознаят учениците с „Наредба за опазване на общинската собственост и 

обществения ред“ на община Гълъбово. 

7. Насочване на учениците съобразно техните интереси към съответни дейности и 

занимания.  

8. Поддържане на добър ред в сградата на училището и ученическото общежитие и 

опазване на средата около него.  

9. Запознаване на учениците със Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и със съответните институции, функции и правомощия.  

10. Представяне на презентации на тема: „Не на насилието“, „ Агресията сред нас“, 

/изготвени от ученици от различни паралелки/.  

11. Провеждане на конкурс на тема „Моето училище - място без цигарен дим, без дрога 

и без алкохол“ /рисунка, карикатура, мултимедийна презентация /.  

12. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците за 

постигнатите от тях успехи. 

13. Участие в мероприятия, свързани с Международния ден на доброволеца (5 декември).  

Срок: септември 2020 г. - юни 2021 г. 



 Отговорници: Психолог, класни ръководители и членовете на комисията  

 VI. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ  

1. Запознаване на родителите с различните дейности, свързани с предпазване на 

учениците от противообществени прояви  

2. Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители или настойници на 

ученици с рисково поведение.  

3. Своевременно уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от 

учебни занятия.  

4. Разяснителна дейност на родителите с цел установяване на контрол върху децата при 

ползване на глобалната мрежа – сайтове, показващи агресия и насилие, порносайтове и 

други.  

Срок: септември 2020 г. - юни 2021 г. 

Отговорници: Психолог и класни ръководители 

 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕТВЕНИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Координиране дейността на училищната комисия с:  

- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

/МКБППМН/ към община Гълъбово. 

- Отдел за закрила на детето; 

- Инспектори Детска педагогическа стая /ИДПС/;  

- Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Районни управления на полицията 

/Гълъбово/; 

- Обществени организации;  

- Регионална здравна инспекция;  

Срок: септември 2020 г. - юни 2021 г. 

Отговорници: Психолог, класни ръководители и членовете на комисията  

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

1. Мерките, които използва Училищната комисия са в съответствие с Етичния кодекс на 

работещите с деца.  

2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през учебната 

година.  

3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.  



4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за налагане 

наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.  

5. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната 

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