
Приложение 1 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т

Ц Е Н Т Р А Л Н А  К О М И С И Я  З А  Б О Р Б А  С Р Е Щ У
П Р О Т И В О О Б Щ Е С Т В Е Н И Т Е  П Р О Я В И  Н А  
М А Л О Л Е Т Н И Т Е  И  Н Е П Ъ Л Н О Л Е Т Н И Т Е  

        София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков” 9, ет. 4, тел. 02/981 11 33; Факс: 02/987 40 01 

ГОДИШEН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН 

ПОДАТЕЛ 
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
Наименование Област Община Населено място 

Адрес ПК 

Електронен адрес Телефон 

Изготвил доклада (имена) Длъжност 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 
КОМИСИЯ 
1. Законосъобразност на състава
1.1 Включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН)? …………….... 
1.2 Посочете подробности: 

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН
Има ли секретар : ……………………………………………………………………..… 

Вид: …………………………………………………………………………… 

Правоотношения : ………………………………….......... 

Година 
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Посочете подробности: 

ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 
1. Реализирани дейности от Вашата комисия:
1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна
работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС №
373 от 05.07.2017 г.
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1.1.1. Брой семейства на деца, подлежащи на образование, 
посетени от МКБППМН: …………………………………..………………………... 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 
Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

1.3. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 
педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 
Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца:……………...…… 
Теми (посочете наименованията на темите, разделени със запетая): 

1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни: 
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1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 2. 
Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 
Настойници 
Попечители 
Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 
попечителство. 

Таблица 3. 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 
Посочете подробности: 
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(продължение) 
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NB! Преди да попълните табици 4.2 и 5.2 вижте указания в т. В1 от писмото 

Таблица 4.1 
Проведени превантивни програми Брой на 

темите 
Брой 

участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни 
Асоциално поведение 
Насилие между деца 
Наркотични вещества, алкохол, 
тютюнопушене 
Сексуална експлоатация и трафик на 
хора  
Престъпления и противообществени 
прояви, свързани с жп-транспорт 
Здравни 
Културни 
Спортни 
Радикализъм 
Общо 

Таблица 4.2 
Категория Тема Брой 

участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
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Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

Таблица 5.1 
Проведени анкетни проучвания Брой на 

темите 
Брой 

участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни 
Асоциално поведение 
Насилие между деца 
Наркотични вещества, алкохол, 
тютюнопушене 
Сексуална експлоатация и трафик на 
хора 
Престъпления и противообществени 
прояви, свързани с жп-транспорт 
Здравни 
Културни 
Спортни 
Радикализъм 
Общо 

Таблица 5.2 
Категория Тема Брой 

участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 
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1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-
транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите 
и секретарите на МКБППМН:   

Таблица 6. 
Брой осъществени срещи с инспектори от Детска педагогическа стая 
Брой разпространени материали 
Брой на информационните кампании в училищата 
Брой публикации в медиите 
Брой съвместни мероприятия с НПО 
Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

1.6. Консултации по заявки на родители, реализирани от МКБППМН. 
1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 7. Индивидуални консултации. 
Брой деца, индивидуално консултирани за Малолетни Непълнолетни Общо 
- асоциално поведение
- насилие между деца
- употреба на наркотици
- употреба на алкохол
- употреба на тютюневи изделия
- радикализъм
Общо 
Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

Таблица 8. Семейни консултации. 
Брой деца, семейно консултирани за Малолетни Непълнолетни Общо 
- асоциално поведение
- насилие между деца
- употреба на наркотици
- употреба на алкохол
- употреба на тютюневи изделия
- радикализъм
Общо 
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Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 
Таблица 9. Индивидуални консултации. 

Малолетни Непълнолетни Общо 

Таблица 10. Семейни консултации. 
Малолетни Непълнолетни Общо 

Таблица 11. Индивидуални консултации – радикализъм. 
Малолетни Непълнолетни Общо 

Таблица 12. Семейни консултации – радикализъм. 
Малолетни Непълнолетни Общо 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните 
извършители. 

Таблица 13. 
Малолетни Непълнолетни Общо 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 
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1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в 
отчета превантивни програми. 

Таблица 14. 
Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на 
МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на 
Информационен архив. 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция
„Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на
мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 15. 
Малолетни Непълнолетни Общо 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 
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3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 
осъществени. 

Таблица 16. 
Малолетни Непълнолетни Общо 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са 
настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези 
заведения.  
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4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни,
пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 17. 
Брой 

дейности 
Видове дейности 

СПИ 
ВУИ 
ПД 
Приюти за безнадзорни деца 
Условно осъдени 
Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в 
общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 
съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, 
предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, 
професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати 
резултати. 

Таблица 18. 

Категории 
неучещи и 

неработещи 
непълно-летни 

Брой 
продължили 

образованието 
си 

Брой 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

Брой 
започнали 

работа 

Общ 
брой 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали СПИ 
Неучещи и 
неработещи, 
напуснали ВУИ 
Неучещи и 
неработещи, 
освободени от 
ПД 
Условно 
осъдени 
Осъдени на 
пробация 
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4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 
осъдените на пробация непълнолетни.  

Таблица 19. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 
пробация непълнолетни. 

Брой случаи 
Информация от съда 
Справки на секретаря на МК в съда 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно
извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в
дейността на системата от МКБППМН:……………………………………………. 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ 
1. Съществува ли Центърът за превенция или Консултативен кабинет? ……... 
2. Наименование на помощния орган:

3. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли
в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за
превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр.
Хисаря през 2017 г.) ……………………………………………………….…………... 
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Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 20. 

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

Реално усвоени 
бройки обществени 
възпитатели за 
съответната година 

Изразходвани 
средства по 
Наредба №2 на 
ЦКБППМН 

2022 
2023 
Прогноза за 2024 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на
Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на
обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м.
юни, 2017 г.

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са
организирани и по чия инициатива?

3. Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности………………...… 
4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на
ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели
(методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.
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4.1. Брой изготвени оценки: ……………………………………………………….…. 

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава 
очакванията): ………………………………………………………………………….. 

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря 
на изискванията /очакванията/): ……………………………………………………. 

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги 
отговаря на изискванията /очакванията/): ………………………………………... 

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна 
степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 
подобрение):……………………………………………………………………………... 

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на 
изискванията): …………………………………………………………………………. 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на
общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца.
Констатации и резултати.

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10,
ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.
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3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно
посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки,
барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната
комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се
посочат конкретните дейности.

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи
и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
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6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви
нарушения?

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ 
ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО ИМА ТАКИВА)?  
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VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 
Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционно-
възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 
организации: 
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и
теми.

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности
за тяхното преодоляване.
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ІХ.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.1. Брой организирани 
обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в 
програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН: 

Таблица 21. 
Брой обучителни семинари Обща стойност (в лева) 

Посочете теми и подробности: 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари:

3. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на
комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма
такива, моля, посочете причините!
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Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност в лв. 

ХI. Планувани за 2022 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 
възнаграждение на членове на МКБППМН.  

Таблица 22. 
Планувани средства (в лева) Изразходвани средства в лева (в лева) 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 
комисии за БППМН през 2022 г., моля попълнете таблица 23: 

Таблица 23. 

Допълнителни бележки (при необходимост от уточнения): 

Получени средства по ЗДБ за 
МКБППМН за 2022 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 
МКБППМН за 2022 г. – общо (в 

лева) 

Необходими средства 
за 2024 г. – общо (в 

лева) 
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ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. 
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ХІV. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА: 
1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) и e-mail адресите на
председателя и секретаря на МКБППМН:

2. E-mail адрес на местната комисия:

3. Интернет страница на местната комисия (ако има такава):

4. Фейсбук страница на местната комисия (ако има такава):

5. Факс на общината или местната комисия:

6. Телефони на ИДПС във Вашата община:

7. Телефони на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.

Моля, при промяна на секретаря на местната комисия за БППМН във Вашата община 
(район), своевременно да информирате Централната комисия, с оглед  включването на 
новоназначения секретар в квалификационни мероприятия на ЦКБППМН.  

Указанията на НСИ за попълване на статистическия формуляр и съответните 
формуляри за 2022 г. ще Ви бъдат изпратени от териториалните статистически бюра на 
електронните адреси, посочени от Вас. 

Дата: _____________ _____________________________________________ 
 подпис 

Място: ____________ _____________________________________________ 
 имена 

_____________________________________________ 
длъжност 
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	A1101_CorF: През 2022 година спрямо малолетните и непълнолетните, извършили противообществени прояви, не са налагани възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13 от ЗБППМН. МКМППМН не е взаимодействала  с ВУИ и СПИ поради липса на настанени деца в тези нституции както през отчетната, така и от предходни години.
	A1102_CorF_contacts_minors: 
	A1102_CorF_contacts_underage: 
	A1102_CorF_contacts_total: 0
	A1103_CorF_parents: За отчетната година няма малолетни и непълнолетни, които да са настанени в СПИ, ВУИ и ПД.
	A1201_count0_SPI: 
	A1201_count1_VUI: 
	A1201_count2_PD: 
	A1201_count_priyuti: 
	A1201_count4_osudeni: 
	A1201_activities0: 
	A1201_activities1: 
	A1201_activities2: 
	A1201_activities3: 
	A1201_activities4: 
	A1202_notes: 
	A1203_edu0_SPI: 
	A1203_edu1_VUI: 
	A1203_edu2_PD: 
	A1203_edu3_osud: 
	A1203_edu4_prob: 
	A1203_training0: 
	A1203_training1: 
	A1203_training2: 
	A1203_consult0: 
	A1203_consult1: 
	A1203_consult2: 
	A1203_consult3: 
	A1203_consult4: 
	A1203_job0: 
	A1203_job1: 
	A1203_job2: 
	A1203_job3: 
	A1203_job4: 
	A1203_total0: 0
	A1203_total1: 0
	A1203_total2: 0
	A1203_total3: 0
	A1203_total4: 0
	A1203_training3: 
	A1203_training4: 
	A1301_osudeni_prob: МКБППМН получава информация от Районен съд - Елена и от ОС "ИН" - В. Търново за условно осъдени или осъдени на пробация непълнолетни.
	A1302_court_count: 2
	A1303_secretary_count: 4
	A1304_issues_correct_cases: През 2022 г. МКБППМН не е срещала сериозни поблеми при разглеждането на възпитателни дела. Като затруднение може да се отчете, че част от родителите не приемат сериозно извършването на противообществените прояви от страна на децата им, а други нямат желание да участват във възпитателните дела.
	A1305_risk_evaluations: 4
	A1306_aux_units: [ДА]
	A1307_aux_unit_name: Консултативен кабинет;Център за превенция, творчество и спорт.
	A1307_status: [ДА]
	A1401_notes: 
	A1402_planned_educators2022: 7
	A1403_planned_educators2023: 7
	A1402_utilized_2022: 7
	A1402_amount_spent: 
	A1405_activities_educators: МКБППМН  - Елена работят петима обществени възпитатели - четирима педагози и един  психолог. През 2022 г. основно са работили двама обществени възпитатели. Основната им дейност е в изпълнение на наложените мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗБППМН. Ежемесечно обществените възпитатели предоставят отчети за извършената работа с поставените под техен надзор малолетни и непълнолетни. Оценката за тяхната работа се осъществява съгласно  утвърдената методика. 
	A1406_trainings: Проведени са две обучения по инициатива на председателя на МКБППМН. - Обучение на тема "Родителско отчуждение и защита правата на детето" - организирано от Център за професионлано обучение и ориентиране -  участвал 1 обществен възпитател; - Специализарано обучение на тема "Доброволчеството и възможното му приложение в сферата на превенцията и противодействието на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни" - участвал 1 обществен възпитател
	A1407_participated_educators: 2
	A1501_eval_total: 20
	A1502_eval_1: 
	A1503_eval_2: 2
	A1504_eval_3: 
	A1505_eval_4: 
	A1506_eval_5: 
	A1507_control_DPS_SPI_etc: На територията на общината няма  СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за безнадзорни деца. МКБППМН работи в тясна връзка с ДПС. Инспектор ДПС участва във всички възпитателни дела и в превантивно-корекционните мероприятия, които се организират от МК. Своевременно информира МК за извършените противообществени прояви от малолетни и непълълнолетни, каткто и за хода на предприетите процесуални действия.
	A1508_control_regime_cond: За 2022 г. на територията на община Елена няма непълнолетни, които са установени на работа по реда на ЗБППМН.
	A1601_curfew_checks: За отчетната година са извършени две съвместни проверки с инспектор ДПС и служители от РУ МВР за посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни завадения. Не са констатирани нарушения.Председателят на МК е член на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие. През отчетната година Координационния механизъм е свикван 2 пъти. Председателят на МК е участвал и е изпълнявал действия, които са му били възложени след заседанията, свързани с неговите компетентности.
	A1603_control_issues: МКБППМН си взаимодейства успешно с всички институции на територията на общината. За отчетната година не са срещани затруднения в хода на изпълнение на контролната дейност на комисията.
	A1601_patrols_drifters_beggers: Председателят на МКБППМН участва в мобилна група за установяване на скитащи и просещи деца. Извършват се ежемесечни проверки. За отчетната година не са констатирани нарушения.
	A1701_referred_auth: Не са констатирани нарушения през 2022 г.
	A1702_recommendations_auth: Не са правени предложения от страна на МКБППМН.
	A1801_court_prosecution_investigation: За отчетния период са организирани две срещи  с представители на съд и прокуратура, на следните теми:"Видове престъпления и наказателна отговорност" - разговор със съдия;Работата на прокурора - беседа;
	A1802_PDC_NGO_media_etc: През 2022 г. са проведени няколко съвместни мероприятия с ЦПЛР и НПО.Съвместно с БМЧК - "Да запазим живота на пътя";                                     "1-ви декември - световен ден за борба със СПИН";Съвместно с ЦПЛР - "Сцена на талантите" - концерт                                    "Европейски дни на художествените занаяти" - арт работилница                                    "С обич за мама" - изложба
	A1803_issues: Не са консатирани проблеми.
	A1901_seminars: 0
	A1901_amount: 
	A1902_subjects_details: 
	A1903_members_participated: 4
	A1904_secretary_participation_trainings: Председателят и трима членове са взели участие в Програма за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти, на тема - "Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица" - организирана от Агенция ОЗОН. 
	A2001_prevention_expenses: 51057
	A2002_planned_ord3: 1132
	A2003_spent_ord3: 315
	A2004_notes: 
	A2005_received_ZDB: 58918
	A2005_spent: 68890
	A2005_needed_2024: 61920
	A2006_notes:  Получени средства за 2022 г.  -  58 918 лева; Преходен остатък за 2021 г.  - 42 183 лева;Изразходени средства за 2022 г. - 68 890 лева;Остатък от 2022 г. - 32 211 лева;
	A2101_ideas: 
	A2201_contacts_speaker_secretary: Председател: Десислава Шопова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности"                        гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24                        мобилен телефон. 0879 / 910628                         тел. 06151 / 62-61                           e-mail: zkhd@elena.bg  
	A2201_email: mk@elena.bg
	A2203_website: 
	A2204_fb: 
	A2205_fax: 06151 / 65-10
	A2206_IDPS: Петър Недялков -  ИДПСтел. 0879862333
	A2207_phones_SP_OZD: Началник отдел "Закрила на детето" - Иван Савовтел. 06151 / 6852моб.тел. 0882826379
	A2208_dates: 20.01.2023
	A2209_city: гр. Елена
	A2210_names: Десислава Шопова
	A2211_position: зам.-кмет "Хуманитарни дейности"
	A0701_underage3: 15
	A1402_utilized: 2


