
 

 

ПРОГРАМА  НА „ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – 2018 Г” 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ“ 

 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 

18.04.18 г. 
 

Спортно училище 
„Г.Бенковски” 

Лекция на тема: „Какво не знаем за 
наркотиците” 

17.04.18 г. 
 

Трето основно 
училище"Ангел Кънчев" 

„Безопасен интернет” 

17.04.18 г. 
 Трето основно 

училище"Ангел Кънчев" 

Беседа на тема: 
„Агресия и насилие и отговорността на 
малолетни и непълнолетни при извършване на 
правонарушения” 

25.04.18 г. 
 Трето основно училище 

„Ангел Кънчев” 

Беседа на тема: 
„Наказателна отговорност на малолетни и 
непълнолетни при извършване на 
правонарушения” 

18.04.18 г. 
 Основно училище „Васил 

Друмев” 

Беседа на тема: 
„Агресия и насилие и отговорността на 
малолетни и непълнолетни при извършване на 
правонарушения” 

18.04.18 г. 
 

ІV Езикова 
гимназия   "Фредерик 
Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема:„Трафик на хора с цел 
трудова експлоатация” 

18.04.18 г. 
 

ІV Езикова 
гимназия   "Фредерик 
Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема:„ХИВ, СПИН и контрацепция” 

18.04.18 г. 
 

ІV Езикова 
гимназия   "Фредерик 
Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема:„ПАВ, употреба и 
неупотреба” 

18.04. 18 г. 
 

ІV Езикова гимназия 
"Фредерик Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема:„Безопасен интернет 

25.04.18 г. 
 

ІV Езикова гимназия   
"Фредерик Жолио - Кюри" 
 

Дискусия на тема: 
„Трафик на хора с цел трудова експлоатация” 

25.04.18 г. 
 

ІV Езикова гимназия 
"Фредерик Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема: 
„ХИВ, СПИН и контрацепция” 

25.04.18 г. 
 

ІV Езикова гимназия  
"Фредерик Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема: 
„ПАВ, употреба и неупотреба” 

25.04.18 г. 
 

ІV Езикова гимназия  
"Фредерик Жолио - Кюри" 

Дискусия на тема:„Безопасен интернет 

19.04.18 г. 
 

Математическа гимназия 
"Д-р Петър Берон" 

Дискусия на тема:„Отговорността на малолетни 
и непълнолетни при извършване на 
правонарушения, ролята на обществения 
възпитател в дейността на МК БППМН” 
 

19.04.18 г. 
 

Математическа гимназия 
"Д-р Петър Берон" 

Дискусия на тема: 
„Отговорността на малолетни и непълнолетни 
при извършване на правонарушения, 
дейността на МК БППМН и ролята на 
обществения възпитател” 
 



        

 

20.04.18 г. 
 

Математическа гимназия 
"Д-р Петър Берон" 

Беседа на тема: 
„Наказателна отговорност за притежание и 
употреба на ПАВ. Последици върху здравето 
при употреба на ПАВ, алкохол и 
тютюнопушене” 

25.04.18 г. 
 

Основно училище   
"Панайот Волов"     

Дискусия на тема: 
„Превенция на агресивна комуникация” 

27.04.18 г. 
 

Основно училище   
"Панайот Волов"    
 

Спортен турнир на тема: 
„Да на спорта, не на агресията” 
 

16.04.18 г. 
– 
30.04.18 г. 

Седмо средно 
общообразователно 
училище "Найден Геров" 
 

Конкурс за есе на тема: 
„Не на насилието” 

24.04.18 г. 
 

Седмо средно 
общообразователно 
училище "Найден Геров 

Беседа на тема: 
„Отговорността на малолетни и непълнолетни 
при извършване на правонарушения и ролята 
на обществения възпитател” 
 

17.04.18 г. 
 

Първа езикова гимназия 
 

Беседа на тема: 
„Наказателна отговорност на малолетни и 
непълнолетни при извършване на 
правонарушения” 

19.04.18 г. 
 

Първа езикова гимназия 
 

Кампания за превенция трафика на хора с цел 
трудова експлоатация под надслов: „Закъде 
пътуваш?“ 

20.04.18 г. 
 

Първа езикова гимназия 
 

Беседа на тема:  
Отговорността на малолетни и непълнолетни 
при извършване на правонарушения, 
дейността на МК БППМН и ролята на 
обществения възпитател” 

20.04.18 г. 
 

Първа езикова гимназия 
 

Кампания за превенция трафика на хора с цел 
трудова експлоатация под надслов: „Закъде 
пътуваш?“ 

25.04.18 г. Първа езикова гимназия Дискусия „Наказателна отговорност за всички 
възрасти” 

17.04.18 г. 
 

Гимназия с преподаване 
на чужди езици  "Йоан 
Екзарх" 

Дискусия на тема:„Безопасен интернет” 
 

17.04.18 г. 
 

Гимназия с 
преподаване  на чужди 
езици  "Йоан Екзарх" 

Дискусия на тема: 
„Безопасен интернет” 
 

24.04.18 г. 
 

Гимназия с 
преподаване  на чужди 
езици  "Йоан Екзарх" 

Дискусия на тема:„Безопасен интернет” 
 

24.04.18 г. 
 

Гимназия с преподаване 
на чужди езици  "Йоан 
Екзарх" 

Дискусия на тема:„Безопасен интернет” 
 

26.04.18 г. 
 Основно училище 

„Черноризец Храбър” 

Беседа на тема:„Агресия и насилие и 
отговорността на малолетни и непълнолетни 
при извършване на правонарушения” 

23.04.18 г. 
 Професионална гимназия 

по текстил и моден дизайн 

Беседа на тема:„Наказателна отговорност за 
притежание и употреба на ПАВ. Последици 
върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол 
и тютюнопушене” 

24.04.18 г. 
 

Професионална гимназия 
по текстил и моден дизайн 

Беседа на тема:„Наказателна отговорност за 
притежание и употреба на ПАВ. Последици 
върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол 
и тютюнопушене” 
 



        

 

 
26.04.18 г. 
 

Професионална гимназия 
по текстил и моден дизайн 

Беседа на тема:„Наказателна отговорност за 
притежание и употреба на ПАВ. Последици 
върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол 
и тютюнопушене” 
 
 
 

РАЙОН „ОДЕСОС“ 
 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 
16.04.18 г. 
 

ОУ „Й. Йовков“ Презентация: „Агресивно поведение“ 
Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. 
Ролята на общественият възпитател“ 

17.04.18 г. 
 

СУ „Елин Пелин“ 
 
 

Филм: „Разглеждане на възпитателно дело“ 
Беседа: „Толерантността в човешките 
отношения“ 
Беседа: „Асертивност към приятелската среда“ 

17.04.18 г. 
 
 

СУ „Св. Климент Охридски” Беседа по ЗБППМН и примери от практиката на 
МКБППМН 
Беседа: „ПАВ – видове, въздействие върху 
човешкия организъм и наказателна 
отговорност“ 

17.04.18 г. ОУ „Цар Симеон I” 

 

 

Беседа:“Сътрудничество между МК и ИДПС по 
превенция на престъпността сред малолетните 
и непълнолетните” 

Беседа по ЗБППМН и превантивни дейности 
17.04.18 г. 
 

СУ за ХНИ „К. Преславски“ Тренинг: „Видове поведение“ 

18.04.18 г. ОУ „Цар Симеон I” Баскетбол / футбол: „Чрез спорт срещу 
агресията и насилието“  

18.04.18 г. СУ за ХНИ „К. Преславски“ Посещение на Районен съд – Варна 
„Разглеждане на примерно наказателно дело“ 

18.04.18 г. ОУ „К. Арабаджиев“ Беседа:“Сътрудничество между МК и ИДПС по 
превенция на престъпността сред малолетните 
и непълнолетните” 

18.04.18 г. 
 

СУ за ХНИ „К. Преславски“ Беседа: „Безконфликтно общуване” 

19.04.18 г. ОУ „Й. Йовков“ Презентация: „Агресивно поведение“ 

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. 
Ролята на общественият възпитател“ 

19.04.18 г. СУ за ХНИ „К. Преславски” Тренинг: „Видове поведение“ 

19.04.18 г. 
 

ОУ „В. Априлов“ Тренинг: „Видове поведение“ 

20.04.18 г. СУ за ХНИ „К. Преславски” Тренинг: „Видове поведение“ 

23.04.18 г. ОУ „Й. Йовков“ Презентация и дискусия: „Превантивни 
дейности на МКБППМН“ 

24.04.18 г. СУ „Елин Пелин“ 

 

 

Презентация: “Проблемно поведение” 
Презентация: „Функции и дейности на 
МКБППМН“ 
Беседа: Влияние на забранените от закона 
ПАВ“ 



        

 

24.04.18 г. ОУ „П. Р. Славейков“ 

 

Презентация: „Агресивно поведение“ 

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. 
Ролята на общественият възпитател“ 

24.04.18 г. СУ „Елин Пелин“ Презентация: „Толерантност“ 

24.04.18 г. СУ за ХНИ „К. Преславски“ Презентация и дискусия: „Превантивни 
дейности на МКБППМН“ 

24.04.18 г. 
 

ВТГ„Г.С Раковски“ Дискусия:наказателна отговорност на 
непълнолетните 

25.04.18 г. ОУ „Й. Йовков“ Филм: „Разглеждане на възпитателно дело“ 

25.04.18 г. 
 

СУ за ХНИ „К. Преславски“ 

 

Беседа: “Ненасилствена комуникация ” 

Презентация: „Време е да се промениш, 
направи го!” 

26.04.18 г. СУ за ХНИ „К. Преславски“ Презентация и дискусия: „Превантивни 
дейности на МКБППМН“ 

27.04.18 г. 
 

СУ за ХНИ „К. Преславски“ Презентация и дискусия: „Превантивни 
дейности на МКБППМН“ 

17.04.18 г. 

 

Варненска търговска 
гимназия „Георги Стойков 
Раковски“ 

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята 
на обществения възпитател” 

19.04.18 г. 

 

Варненска търговска 
гимназия „Георги Стойков 
Раковски“ 

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята 
на обществения възпитател” 

25.04.18 г. 

 

Варненска търговска 
гимназия „Георги Стойков 
Раковски“ 

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята 
на обществения възпитател” 

 
 

 

РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 
28.03.18 г. ОУ „Отец Паисий”                                  „Общуване и избягване на конфликти” – 

презентация и беседа 
 

13.04.18 г. ПГ по електротехника                                  „Преговори и преодоляване на конфликти” -  
презентация и беседа 
 

16.04.18 г. ПГИ „Д-р Иван Богоров“  „Общуване и избягване на конфликти” – 
презентация и беседа 
 

16.04.18 г. ОУ „Антон Страшимиров“ 
 

„Общуване и избягване на конфликти” – 
презентация и беседа 

17.04.18 г. ІІ СОУ „Неофит Бозвели” Спорт - волейбол 



        

 

18.04.18 г. ІІ ОУ „Никола Вапцаров” 
 

Спортни игри 

18.04.18 г. ОУ „Добри Чинтулов” 
 

колажи/изложба 
/добро, добрина, доброта/ 
 

19.04.18 г. ПГГСД „Николай Хайтов”                                    „Преговори и преодоляване на конфликти” -  
презентация и беседа 
 

17.04.18 г. Професионална техническа 
гимназия 

„Агресивно поведение“ -  
презентация и беседа 
 

23.04.18 г. СОУ „Гео Милев”                                      презентация и беседа 

24.04.18 г. ПГГСД „Николай Хайтов”                                     „Преговори и преодоляване на конфликти” -  
презентация и беседа 
 

24.04.18 г. ОУ „Иван Вазов” колаж 
/добро, добрина, доброта/ 
 

26.04.18 г. ОУ „Св. Иван Рилски” „Преговори и преодоляване на конфликти” -  
презентация и беседа 
 

30.04.18 г. ПГСАГ „Васил Левски“ „Умирай  лесно – ІІ част“ филм 

 
 

 

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 
11.04.18 г. ОУ “Ст.Михайловски“ Презентация и дискусия „Тормоз. Видове и 

последствия. Как да се справим.“ 

13.04.18 г. I Основно училище Тренинг за разрешаване на конфликти 

16.04.18 г. СУ “П.К.Яворов“ Презентация и дискусия“ Он-лайн 
безопасност.“ 

18.04.16 г. ОУ “Ст.Михайловски“  Дискусия“Правила за поведение и 
противообществени прояви“ 

20.04.18 г. I Основно училище Тренинг за асертивно поведение 

23.04.18 г. СУ “П.К.Яворов“ Презентация и дискусия „Тормоз. Видове и 
последствия. Как да се справим.“ 

25.04.18 г. ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ Презентация и дискусия“ Он-лайн 
безопасност. Кибер тормоз.“ 

25.04.18 г. I Основно училище Презентация и дискусия ”Вредното 
въздействие на алкохол и марихуана” 

 

 

 

 



        

 

РАЙОН „АСПАРУХОВО“ 

 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 
11.04.2018г ВМГ Презентация и дискдискусия по ЗБППМН 

16.04.2018г СОУ ” Л. Каравелов” Наркотици 

17.04.2018г ВМГ Презентация на ЗБПЗБППМН и дискусия 

16.04.2018г ОУ ”Хр. Ботев” Кражби, грабежи, хулиганство – последствия 

17.04.2018г ОУ “Хр. Ботев” Кражби, грабежи, хулиганство – последствия 

18.04.2018г ОУ ” Хр. Ботев” Кражби,грабежи,побойничество – дискусия 

18.04.2018г ОУ “Кап.Петко войвода” Запознаване със ЗБППМН и дейността на ИДПС 

19.04.2018г  ОУ “Хр. Ботев” Кражби, грабежи, побойничество – дискусия 

20.04.2018г ВМГ Дискусия по ЗБППМН - Права и задължения 

20.04.2018г СОУ “ Л. Каравелов” Среща с прокуратурата 

20.04.2018г ОУ “Хр. Ботев” Кражби,грабежи,мародерство,хулиг.- дискусия 

24.04.2018г  ВМГ Права и задължения – презентация и дискусия 
по ЗБППМН 

24.04.2018г ОУ “Хр. Ботев” Кражби, грабежи, мародерство, - последствия  
- дискусия 

25.04.2018г НУ “ В. Левски” Запознаване със ЗБППМН и д/стта на ИДПС 

26.04.2018г НУ “ В. Левски” 

ОУ “Хр. Ботев” 

Турнир по футбол 

 

 

МК „КАМЕНАР“ 

 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 
17.04.18г. ОУ “Добри Войников“ “Моите задължения и отговорности като ученик“. 

17.04.18г. ОУ “Добри Войников“ „Вълшебните думи-наши приятели“ 

18.04.18г. ОУ “Добри Войников“ “Правила за толерантност“. 

20.04.18г. ОУ “Добри Войников“ “Общувай с „вълшебните думи““. 

24.04.18г. ОУ “Добри Войников“ Запознаване и дискусия по Закона за БППМН. 

26.04.18г. ОУ “Добри Войников“ „Заедно побеждаваме лошото с добро“. 



        

 

27.04.18г. ОУ “Добри Войников“ „Нека бъдем толерантни-днес, утре, винаги“. 

 

 

МК „ТОПОЛИ И КАЗАШКО“ 

 

Дата 
 

Училище 
 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, 
филм и дискусия, спортни състезания, ден 

на инспектора ДПС, др.) 
17.04.18г. 

 
ОУ“Хр.Смирненски“ Ден на инспектора Детска педагогическа стая 

20.04.15г. ОУ“Хр.Смирненски“ „Съперници в спорта,приятели извън него“- 
спортно състезание 

26.04.15г. ОУ“Хр.Смирненски“ Ден на приятелството 
 

         

 

         Забележка: Програмата търпи корекции 


