
МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО   И   НАУКАТА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53а тел./факс: 0336/6- 29-12-директор,  e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 
сайт: https://pgss-vlevski.com 

 
УТВЪРДИЛ: 

         РОСИЦА ГЕНОВА 

         ДИРЕКТОР 
 
 

ПЛАН 

за работа на училищната комисия за превенция  

на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

на ПГСС “Васил Левски” гр. Първомай 

за 2021/2022 учебна година 
 

Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 от 13.09.2021 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай 

 

УКБППМН е помощен орган на училищното ръководство, която организира и 

подпомага възпитателната работа с ученици, имащи отклонения  в поведението или са 

поставени в неблагоприятна социална среда. 

 ПРЕДМЕТ 

Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /УКБППМН/ е създадена на основание чл.2, ал.1, т.”а” на Закона  за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ на УКБППМН 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (тютюнопушене, употреба на 

алкохол и наркотици, кражби и други) от страна на учениците. 

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

отклонения в поведението или са попаднали в неблагоприятни условия за развитие и 

възпитание; 

3. Възпитаване у учениците на толерантни междуличностни взаимоотношения. 

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

учениците към гражданското общество. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1.1. Изучаване на причините и условията за извършване на противообществените прояви. 

1.2. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището 

като кражби, насилие и тормоз, употреба на наркотични вещества. 

1.3. Системно провеждане на индивидуално-възпитателната работа с ученици, 

извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители, 

както и въвличане на родители при решаване на спорни въпроси. 

1.4. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на 

противообществени прояви. 

1.5. Приобщаване към работата на комисията на родители, чиито деца са извършили 

противообществени прояви. 
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1.6. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и 

организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред 

учениците от горните класове. 

1.7. Максимално използване професионалните- възможности на педагогическия съветник и 

обществения възпитател в училището. 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

ПОЛИТИКИ И МЕРКИ 

 

СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Срещи с класните ръководители за 

набиране на информация и наблюдение 

на текущи и новопостъпили ученици, 

живеещи в условията на повишени за 

нормалното им развитие рискови 

фактори и неравностойно социално 

положение/непълно семейство, 

разтрогнати бракове и др./ 

М. октомври Класния 

ръководител, 

Педагогически 

съветник 

2. Запознаване на учениците и родителите 

с училищния правилник. 

м. октомври Кл.ръководители 

3. Реализиране на целенасочени дейности 

за обхват на подлежащите на 

задължително образование ученици 

2021-2022 

уч.година 

Кл.ръководители 

Педагогически 

съветник 

4. Обмен на информация с представител 

на ОКБППМН, ДПС и Отдел за 

закрила на детето за по-добро 

взаимодействие за ученици, извършили 

противообществените прояви. 

2021-2022 

уч.година 

Педагогически 

съветник 

5. Сътрудничество и срещи с класните 

ръководители за оказване на подкрепа 

на ученици, застрашени или проявили 

се в негативна посока, за проследяване 

на тяхното развитие и стимулиране на 

активността им за учебна дейност. 

2021-2022 

уч.година 

Кл.ръководители 

 

Педагогически 

съветник 

6. Своевременно откриване на 

извършителите на противообществени 

прояви за бързо и ефективно решаване 

на случаите и оказване на педагого-

психологическо въздействие. 

2021-2022 

уч.година 

Екип ПГСС 

7. Проучване на причините за отклонение 

в поведението на учениците с 

отрицателни прояви и набелязване на 

конкретни мерки за въздействие 

2021-2022 

уч.година 

Комисия 

8. Включване на проблемните ученици в 

определени извънкласни дейности с 

превантивен характер, участие в 

състезания, проектна дейност. 

Осигуряване на подкрепа за личностно 

развитие. 

2021-2022 

уч.година 

Комисията 



9. Запознаване с аспекти от Закона за 

борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни и 

със съответните институции, функции 

и правомощия – VIII, IX, X и XI клас. 

2021-2022 

уч.година 

Кл.ръководители 

Педагогически 

съветник 

10. Популяризиране на координати на 

институции, интернет адреси, 

телефонни линии, към които 

засегнатите групи могат да се обърнат 

в случай на насилие. 

Декември Класният 

ръководител, 

Комисията 

11. Провеждане на дискусия в часа на 

класа в на теми, свързани с проявите на 

агресията и насилието, трафика на хора 

и наркотиците. 

2021-2022 

уч.година 

Класният 

ръководител, 

Комисията 

12. Представяне на инициативи, свързани с 

темите за агресията в училище, 

семейството и обществото. 

 

2020-2021 Комисията 

13.  Провеждане на системни срещи-

разговори с родителите или 

настойниците на учениците с рисково 

поведение. 

2021-2022 

уч.година 

Кл. ръководители 

Пед. съветник 

14. Провеждане на беседи с учениците по 

въпросите на детската престъпност - 

наказанията на малолетни. 

2021-2022 

уч.година 

Кл. ръководители 

Пед. съветник 

15. Съдействие за подпомагане на ученици 

от социално слаби семейства, когато 

това се явява предпоставка за 

извършване на противообществени 

прояви. 

2021-2022 

уч.година 

Екип ПГСС 

16. Провеждане на тренинг на тема 

„Социална интелигентност“. 

Моделиране на законосъобразен начин 

на мислене и поведение. 

2021-2022 

уч.година 

Пед. съветник 

17.  Организиране и провеждане на 

дискусия “Кражбата като 

противообществено деяние – правни 

норми и последствия“. 

Февруари Комисията  

 

18. Популяризиране и надграждаване на 

положителни прояви на учениците и 

постигнатите успехи. 

2021-2022 

уч.година 

Кл. ръководители 

Пед. съветник 

19. На педагогическите съвети комисията 

да информира колегите учители за 

дейността си и резултатите от нея. 

2021-2022 

уч.година 

Р. Генова 

Комисия 

20. Координиране на дейността на 

училищната комисия с: 

2021-2022 

уч.година 

Р. Генова 

Комисия 



- инспектора от ДПС; 

- РКБСПОПМН (районна комисия); 

- МВР/РПУ; 

- Обществени организации; 

- Здравни заведения; 

- Национален съвет по наркотични 

вещества;. 

- Център за обществена подкрепа - 

Първомай 

- Националната мобилна група за 

психологическа подкрепа; 

- Други, имащи отношение към 

възпитанието на децата и борбата с 

пронивообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни 

 

 

 

Реализирането на плануваните дейности ще бъде съобразено с изискванията, наложени 

от противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID – 19 към периода 

на реализация.  

При промяна на здравните правила е възможна и промяна във формата на реализиране на 

дейностите. 

ЗАСЕДАНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

3.1. Мерките, които използва училищната комисия са в съответствие с етичния кодекс на 

работещите с деца и Етичния кодекс на училищната общност в ПГСС; 

3.2.  Комисията провежда 4-ри редовни заседания през учебната година; 

Заседание м.септември: Актуализиране на плана за дейността на Комисията през 

настоящата учебна година; Изготвяне на график за провеждане на дейностите и 

мероприятията и посочване на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол. 

Заседание м.октомври Събиране и обобщаване на писмена информация от класните 

ръководители за състоянието на класовете; Обсъждане на дисциплината на учениците и 

резултатите от провежданите мерки; Обсъждане текущите въпроси и решаване на 

възникналите казуси.  

Заседание м.февруари Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има 

ученици с рисково поведение; Обсъждане на работата с класовете, които имат проблеми с 

дисциплината, с участието на учителите, преподаващи в тях.  

Заседание м. юни Подготвяне на отчет за дейността на Комисията през настоящата 

учебна година; Обсъждане на предложения за подобряване на работата на УК през следващата 

учебна година. 

3.3.  Извънредни заседания се провеждат при необходимост; 

3.4.  Комисията докладва на заседание на ПС за налагане наказания на провинили се 

ученици, извършили правонарушения; 

3.5.  Комисията отчита дейността си пред ПС в края на втория учебен срок; 

3.6. Комисията провежда ежемесечни сбирки с класните ръководители; 

3.7. Комисията води дневник за регистриране противообществени прояви на учениците. 


