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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Превенцията на престъпността и реинтеграцията на правонарушители в
обществото е все още недостатъчно развита област в политиките на държавата и
местните власти. В тази посока има две основни направления, които определят
методите и подходите на въздействие. Едното направление е превенцията на
престъпността, която най-често има по широк и по-общ характер и цели да намали или
ограничи криминогенните фактори и развитието на престъпна кариера. Второто
направление е реинтеграцията (ресоциализацията) на извършилите криминални деяния
лица. Това направление има за цел да предпази обществото от нови престъпления и да
подпомогне трудовата и социална реализация на правонарушителя.
Криминалната активност на ненавършилите пълнолетие е част от криминалната
активност на всички възрастови групи и следва да бъде разглеждана в рамките на
общата картина на престъпността в страната. Същевременно престъпността и
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните имат своя специфика и
особености, породени от множество макро - и микросоциални фактори.
Въпреки постигнатия през последните години напредък на България в процеса
на усъвършенстване на системата за превенция, влиянието на социалните и
икономически трудности, пред които е изправена една част от населението – децата и
техните семейства, прави процеса на реформиране продължителен и труден.
По предложение на Фонд за превенция на престъпността „ИГА” Община
Пещера, заедно с няколко други общини, беше определена за пилотна за разработване
на Oбщинска стратегия за превенция на престъпността и намаляване на
противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и
непълнолетни.
Главната цел на Стратегията e превенция на престъпността и намаляване на
противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и
непълнолетни, в съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, включващ
както правата така и отговорностите на децата.
Общинската стратегия отразява и подпомага реализацията на Националната
стратегия за превенция и противодействие на детското асоциално поведение и Плана за
нейната реализация приета с Решение № 17 на МС от 13.01.2003 г. Съобразена е с:
•Общински план за развитие 2006-2013 г.;
•Общинската Стратегия за социално приобщаване на ромите;
•Общински план за действие за изпълнение на стратегията за образователна
интеграция на децата от етническите малцинства;
•Общинската стратегия за закрила на детето;
•Общинска стратегия за социална политика;
Общата координация по изпълнение на Стратегията се осъществява от
МКБППМН.
Принципите при разработването на Стратегия за превенция на
престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията,
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извършени от малолетни и непълнолетни са:
-Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяването на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на Стратегията.
-Концентрация на ресурсите за постигане на стартегическата цел на Стратегията.
-Координация и взаимодействие между всички заинтересовани страни.
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ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Община Пещера е разположена в подножието на незначителните по височина
северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна котловина на площ –
135,4 кв.км.
Град Пещера е център на общината, в която влизат селата Радилово и Капитан
Димитриево.
Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от
София.
Община Пещера се намира в южната част на Пазарджишка област и попада в
Южен централен район за планиране.

1. Отраслова структура
Икономиката на общината е с промишлена структура. Структуроопределящите
са
химическата,
винарската,
обувната,
шивашката,
дърводобивната
и
дървообработващата промишленост.
През последните десет години подемът в развитието на сектор “Икономика” ще
даде тласък в развитието на всички сфери от обществения живот в общината. Основна
тенденция в сектора е утвърждаването на Община Пещера като община с работеща
икономика.

2. Демографска справка
Населението на Община Пещера към м. Февруари 2007 г. е 23 265 жители.
Население

2007

Общо
в т.ч. Жени
в т.ч. Мъже
деца под 7 години

23 265
11 817
11 448
1 769

7-13 години

1 928

14-17 години

1 384

18-58 години Жени

6 881

18-62 години Мъже

7 356

над 59 години Жени

2 531

над 63 години Мъже

1 416
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1. Общ брой на населението

Брой

В Община Пещера

23 265

В т.ч. мъже

11 448

В т.ч. жени

11 817

2. Местоживеене
В град Пещера

20 979

В селата

2 286

3. Етнически групи
Българи

15 417

Турци

4 366

Роми

1 575

Други

215

не се самоопределят

421

Непоказали

43

3. Образование
Мисията на училището е да подпомогне ученика в свободното му развитие,
самоусъвършенствуването на богатството на личността му като го включи в различни
видове дейности и типове социални общности и разкрие нови сфери на самоизява.
Основната цел на училищата на територията на община Пещера е формиране и
развитие на личността чрез изграждане на гъвкава и непрекъснато обновяваща се
система от дейности, отличаваща се с богато съдържание, специфични форми на
работа, висока адаптивност към индивидуалните и възрастовите възможности на
учениците.
Инфраструктура на образованието в община Пещера
№
по ред

Вид на учебното заведение

Брой
2007 г.

1.

ОДЗ

2

2.

ЦДЗ

5

3.

Начални училища 1–4 клас

2

4.

Основни училища 1-8 клас

5

5.

СОУ 1-12 клас

1

6.

ПГ ХВТ “Атанас Ченгелев“

1

7.

ПГ ЛПМ “Васил Левски”

1
ВСИЧКО:

17
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Разпределение на учениците по училища

№
по ред

Учебно заведение

Брой
ученици
2006/2007 г.

1.

Начални училища 1- 4 клас

970

2.

Основни училища 5-8 клас

804

3.

СОУ 9-12 клас

117

ВСИЧКО:

1 891

Професионални гимназии

470

ВСИЧКО:

2 361

4.

Част от общия брой деца в Община Пещера, продължават своето обучение след
седми или осми клас в професионални гимназии или средно общообразователни
училища, намиращи се на територията на съседните на Пещера общини - Пазарджик,
Брацигово, Батак и Пловдив.
С Решение № 7/ 14.11.1991 г. в общинска администрация е създадена и
функционира Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Към нея има шест обществени възпитателя на граждански договор. Те се
помещават в Приемната на ДПС. МКБППМН е подразделение на ЦКБППМН.
В Дирекция “Социално подпомагане” – Община Пещера има Отдел “Закрила на
детето”, в който работят Ст. юрисконсулт и началник отдел.

4. Младежка престъпност
Грижата за младото поколение е задължение на цялото общество. Промените в
него през последните години доведоха до задълбочаване на социалните проблеми,
засягащи в най-голяма степен младите хора.
На територията на Община Пещера за периода 2004 г. - 2006 г. по данни на
инспектор ДПС-РПУ Пещера са извършени 42 престъпления от малолетни и
непълнолетни. От тях 31 са непълнолетни и 11 малолетни.
През 2004 г. са заведени на отчет 16 малолетни и непълнолетни за извършени
престъпления, от които 3 малолетни за противообществени прояви. МКБППМН е
разгледала 10 възпитателни дела и са наложени 10 възпитателни мерки по чл.13 от
ЗБППМН.
През 2005 г. са заведени на отчет 14 малолетни и непълнолетни за извършени
престъпления, от които 2 малолетни за противообществени прояви. МКБППМН е
разгледала 14 възпитателни дела и са наложени 14 възпитателни мерки по чл.13 от
ЗБППМН.
През 2006 г. са заведени на отчет 12 малолетни и непълнолетни за извършени
престъпления, от които 6 малолетни за противообществени прояви. Извършените 12
престъпления са: 6 джебчийски кражби, 1 престъпление свързано с наркотични
вещества, взломни кражби и други по чл. 194 и чл. 195 от НК.
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МКБППМН е разгледала 8 възпитателни дела и са наложени 8 възпитателни
мерки по чл.13 от ЗБППМН.
ДПС–РПУ Пещера не разполага със сведения за деца извършващи сексуални
услуги.
Няма сведения за констатирани нарушения на правата на малолетни и
непълнолетни извършители на противообществени прояви.
За периода 2004 г.-2006 г. има настанени 4 деца в СПИ с. Розово по чл.13, ал.1, т.
11 от ЗБППМН.
При разглеждане на възпитателните дела участва Гл. юрисконсулт на Община
Пещера, допуска се адвокатска защита, изготвят се доклади за психо - социалната среда
на децата, условията в семейната, приятелската и училищната среда, които се подготвят
от Отдел ”Закрила на детето”.
Според анализа на МКБППМН основните фактори провокиращи
противообществени деяния са:
•икономическите проблеми в семействата;
•грубото погазване на законовите и морални норми;
•липсата на мотивираност за близкото бъдеще;
•ниския образователен ценз на част от населението;
•занижения родителски, институционален и обществен контрол;
•проблемни семейни взаимоотношения;
Тези фактори оказват пряко влияние върху развитието и изграждането на
детската личност и са предпоставки за поява на противообществено поведение на
подрастващите.
Според членовете на МКБППМН най-ефективни са възпитателните мерки по чл.
13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН т.е. “Поставяне под надзора на обществен възпитател”, където
възпитателят проявява необходимата активност при вземане на най-ефективните мерки
в работата, както с малолетния и непълнолетния, така и с родителя му.
Посочената статистика и направените анализи за престъпността на територията
на Община Пещера показват тенденция към плавно намаляване дела на младежката
престъпност и тенденция за запазване на най-характерните деяния и прояви, извършени
от малолетни и непълнолетни лица.
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ІІІ. SWOT- анализ
Силни страни
⇒Развита образователна инфраструктура;
⇒Съществуваща добра МТБ за
организиране на свободното време на децата и
учениците;
⇒Работеща икономика;
⇒Ниска безработица;
⇒Добро взаимодействие между
институциите;
⇒Създадена общинска нормативна база;
⇒Осигурена охрана в учебните и детски
заведения;
⇒Горещ телефон;
⇒Квалифицирани кадри в МКБППМН, ДПС
и експерт в „Закрила на детето”;
⇒Развита културно-просветна мрежа;
⇒Общински комплекс – Родопи I;
Възможности
⇒Наличие на закон за обезщетяване на
пострадалите от престъпления;
⇒Промени в социалните закони – нови
форми на социалните услуги;
⇒Усвояване на средства от Структурните
фондове на ЕС и други донори;
⇒Приемане на закон за проституцията;
⇒Привличане на чужди инвестиции;
⇒Взаимодействие и обмяна на добри
практики с местни, регионални и национални
НПО, работещи по превенция и борба с
противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни;

Слаби страни
⇒Липса на ефективен контрол при
изпълнение на нормативните документи
касаещи обществени места;
⇒Занижен родителски и обществен
контрол;
⇒Липса на работещи НПО;
⇒Незаинтересованост на гражданското
общество;
⇒Недостатъчна спортна база;
⇒Липсва психолог;
⇒Недостатъчна работата с медиите с
цел превенция на противообществени
прояви;
⇒Наличие на социална група с ниско
ниво на образование и нисък жизнен
стандарт;
Заплахи
⇒Занижен контрол върху
националните медии;
⇒Негативни процеси, съпътстващи
развитието на съвременното общество;
⇒Обществена търпимост към тези
негативни процеси;
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ІV. ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Превенция и намаляване на противообществените прояви и престъпленията,
извършени от малолетни и непълнолетни, в съответствие с принципа за най-добрия
интерес на детето.

V. ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1: Създаване на по-благоприятна социална среда
Приоритет 2: Ангажиране на гражданското общество в превенцията
на противообществени прояви
Приоритет 3: Усъвършенстване на механизма на взаимодействие
между институциите
Приоритет 4: Активна превантивно информационна общинска
политика
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VІ. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1: Създаване на по-благоприятна социална среда
Мерки:
-

-

-

Реализиране на програми за трудова заетост и професионална квалификация на
дълготрайно безработни, с цел ограничаване на фактори, предпоставящи
криминогенно поведение;
Осигуряване на достъп и създаване на условия за ползване на спортни обекти и
съоръжения и осигуряване на спортни дейности за деца, като алтернатива на
асоциалното поведение;
Подобряване на МТБ в училищата за организиране на свободното време;
Разгръщане на многостранна извънучилищна дейност;
Обогатяване и подържане на дворните пространства;
Обогатяване на материалната база във физкултурните салони;
Привеждане на спортните площадки в съответствие с нормантивните
изисквания;

Приоритет 2: Ангажиране на гражданското общество в превенцията
на противообществени прояви
Мерки:
-

-

Разработване и реализация на съвместни проекти и програми с Фонд за
превенция на престъпността – ИГА:
Изграждане на партньорски отношения с НПО, чрез съвместно реализиране на
проекти, семинари и обучения;
Инициатива “Открити дни в МКБППМН”, с цел запознаване на обществеността
с превантивната дейност на МКБППМН и привличане на обществеността към
тази дейност;
Провеждане на анкета сред населението на общината с цел заявяване на
гражданска позиция и посочване на начините, по които да се включат в
постигане целта на Стратегията;

Приоритет 3: Усъвършенстване на механизма на взаимодействие
между институциите
Мерки:
-

Прецизиране на конкретните отговорности на институциите за създаване на
работещ механизъм между тях;
Създаване на обща банка от информация на общинско ниво;
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Приоритет 4: Активна превантивно информационна общинска
политика
Мерки:
-

-

Изграждане на Превантивно-информационен център:
•Подпомага изпълнението на Общинската стратегия за превенция на
престъпността и реинтеграция на млади правонарушители;
•Организира и ръководи превенцията на детската престъпност;
Основни направления в работата на Центъра ще бъдат:
•Превантивна дейност;
•Консултации по проблемите на детската личност;
•Корекционно-възпитателна дейност;
•Информации и връзки с обществеността;
Организиране на практически семинари за обучение и обмяна на добри практики за
работа с деца и рискови групи – за социални консултанти и за директори на
училища и преподаватели;
Провеждане на информационни и образователни кампании;
Отразяване и репортажи за криминални случаи с обществена значимост чрез местни
електронни и печатни медии;
Разработване и реализиране на проекти по национални и международни програми в
партньорство с неправителствения сектор за превенция на престъпността и
реинтеграция на млади правонарушители;
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VІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Брой малолетни и непълнолетни лица
извършители на противообществени
прояви.

Намаляване броя на децата извършители на
противообществени прояви.

Брой малолетни и непълнолетни лица
извършители на престъпления.

Намаляване броя на децата извършители на
престъпления.

Брой деца необхванати от училище,
застрашени от отпадане и отпаднали от
училище.

Намаляване броя на деца необхванати от
училище, застрашени от отпадане и отпаднали
от училище.

Брой реинтегрирани малолетни и
непълнолетни лица извършители на
престъпления.
Повишаване равнището на заетост.
Брой новосъздадени и ремонтирани
спортни обекти.

Увеличаване броя на реинтегрираните
малолетни и непълнолетни лица извършители
на престъпления.
Повишаване на жизнения стандарт на
населението.
Възможност за оползотворяване на свободното
време на децата.

Брой инициативи “Открити дни в
МКБППМН”.

Запознаване и привличане на обществеността
в инициативите на МКБППМН.

Провеждане на анкета сред населението на
общината с цел заявяване на гражданска
позиция и посочване на начините, по които
да се включат в постигане целта на
Стратегията;
Брой радиопредавания.

Заявена гражданска позиция.

Изграждане на Превантивноинформационен център

Запознаване на общественстта с теми касаещи
детската престъпност и гражданското
образование.
Превантивна, информационна и
реинтеграционна дейност.

Брой проведени информационни и
образователни кампании.

Превенция на противообществени прояви сред
малолетни и непълнолетни.

Брой проведени практически семинари и
обучения.
Брой разработени и реализирани проекти

Повишаване капацитета на социални
консултанти и на директори на училища и
преподаватели.
Постигане на основната цел на Стратегията.

Брой реализирани превенционни и
рехабилитационни програми

Повишени умения за справяне с трудни
ситуации на децата и техните родители
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

2007-2009

Приоритет/мярка

Срок

Изпълнител

Източник на финансиране

Резултати

Национални програми за
осигуряване на заетост;
Фондове на ЕС

Повишен жизнен стандарт на
дълготрайно безрботни

Общински бюджет за
проектиране;
Фондове на ЕС;
Други донори

Създадена по-благоприятна среда и
възможности за осмисляне на
свободното време

2007- 2009

Дирекция
“Образование”

Общински бюджет;
Фондове на ЕС;
Други донори

Създадена по-благоприятна среда и
възможности за осмисляне на
свободното време

2007- 2009

Дирекция
“Образование”;
Директори на
училища

Общински бюджет;
Национални програми

Създадена по-благоприятна среда и
възможности за осмисляне на
свободното време

Приоритет 1: Създаване на по-благоприятна социална среда
Мерки по П 1:
Разработване на проекти и
реализиране на програми за
трудова заетост и
професионална квалификация
на дълготрайно безработни
Изграждане на физкултурен
салон и подмяна на настилката
на спортното игрище в
ОУ „Петко Рачов Славейков”
гр. Пещера
Обогатяване на материалната
база във физкултурните салони в
училищата на територията на
Общината
Обогатяване и подържане на
дворните пространства

2007
2008
2009

2008

Община
Пещера;
Д “БТ”
Бизнес Център
Дирекция
“Образование”

Стратегия за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни

Приоритет/мярка

Срок

Изпълнител

Източник на финансиране

Резултати

Приоритет 1: Създаване на по-благоприятна социална среда
Мерки по П 1:
Подмяна на настилка на
спортните площадки в
училищата на територията на
Общината
Подобряване на МТБ в
училищата

2007- 2009

Община Пещера

Общински бюджет;
Фондове на ЕС;
Други донори

Създадена по-благоприятна среда и
възможности за осмисляне на
свободното време

2007-2009

Дирекция
“Образование”

Общински бюджет;
Фондове на ЕС;
Други донори

Създадена по-благоприятна среда и
възможности за осмисляне на
свободното време

2007-2009

Дирекция
“Образование”;
Директори на
училища;
Спортнотуристически
дружества

Национални програми;
Общински бюджет;
Фондове на ЕС;
Други донори

Създадена по-благоприятна среда и
възможности за осмисляне на
свободното време

2007

Дирекция
“Образование”;
Директори на
училища;
Спортнотуристически
дружества

Създаване на спортнотуристически клубове в
училищата

Изготвяне на Програма за
осмисляне на свободното време
на децата

Общински бюджет

Отговорно отношение към
подрстващите и осмисляне на
свободното им време
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Приоритет/мярка

Срок

Изпълнител

Източник на финансиране

Резултати

Приоритет 2: Ангажиране на гражданското общество в превенцията на противообществени прояви
Мерки по П 2:
Разработване и реализация на
съвместни проекти и програми
с Фонд за превенция на
престъпността – ИГА
Разработване и внедряване на
алтернативни социални услуги
за деца с асоциално поведение
или извършители на
престъпления: Център за
социална интеграция и
рехабилитация, Социален
асистент
Внедряване в работата на
МКБППМН на
СИОР(структурен инструмент
за оценка на риска), съвместно
с ЦКБППМН
Внедряване в работата на
МКБППМН и училищата на
пакет от специализирани
превенционни и
рехабилитационни програми:
„Аз се уча да избирам”

2007-2009

Община
Пещера;
Фонд - ИГА

Фондове на ЕС;
Други донори;
Общински бюджет

Ангажиране на гражданското
общество

2007-2008

Фонд - ИГА

МТСП, ОП „Развитие на
човешките ресурси”

Предоставяне на комплекс от
алтернативни социални на деца и
семейства в риск

2007-2008

Фонд - ИГА

МФ – „Фонд за развитие на
НПО”

Повишаване ефективността и
качеството на интервенциите по
отношение на децата и семействата
в риск

2007

Дирекция
„Образование”;
Училища;
Фонд - ИГА

Министерство на
образованието

Внедрени извънучилищни и
извънкласни форми за работа с
ученици
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Приоритет/мярка
Обучение на членове на
МКБППМН, учители,
социални работници и
представители на общината за
работа по програми за
превенция на престъпността и
реинтеграция на
правонарушители
Включване на представители
на общината в курса за
квалификация на социални
работници „Оценка и
управление на случай”
Провеждане на
специализирани
ограмотителни и
мотивационни курсове с деца
от рискови групи
Съвместно реализиране на
проекти, семинари и обучения с
НПО
Инициатива “Открити дни в
МКБППМН”
Отразяване на Световния ден
на младежката активност – 21
април
Провеждане на анкета сред
населението на Община
Пещера

Срок

2008-2009

Изпълнител

Фонд - ИГА

Източник на финансиране

Резултати

ОП „Развитие на човешки
ресурси”;
Програми за учене през
целия живот LLL на
Европейския съюз

Повишена квалификацията и
уменията на специалисти, работещи
с деца; По-малко
противообществени прояви и
престъпления, извършени от деца

Повишена квалификацията и
уменията на специалисти, работещи
Програма Леонардо – Проект
с деца; По-малко
на Фонд - ИГА
противообществени прояви и
престъпления, извършени от деца

2007-2008

Фонд - ИГА

2008-2009

Дирекция
„Образование”;
Училища;
Фонд - ИГА

ОП „Развитие на човешките
ресурси”
МТСП
Програми на ЕС

Създадени предпоставки за
намаляване на социалната изолация
на деца и семейства в риск

2007-2009

Община
Пещера;
НПО

Фондове на ЕС;
Други донори;
Общински бюджет

Повишаване на административния и
управленски капацитет

2007-2009

МКБППМН

-

2008-2009

Община Пещера

-

2007

МКБППМН

Общински бюджет

Прозрачност в дейността на
МКБППМН
Запознаване на младежи с
механизма на работа на различни
институции
Заявяване на гражданска позиция и
посочване на начините, по които
обществеостта да се включи в
постигане целта на Стратегията
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Приоритет/мярка

Срок

Изпълнител

Източник на финансиране

Резултати

2007

Дирекция
“Образование”;
МКБППМН

Общински бюджет
Други донори;

Ангажирано гражданско общество

2007-2009

Дирекция
“Образование”;
Директори на
училища;
МКБППМН;
РПУ
Общинско радио

-

Ангажирано гражданско общество

Изготвяне на брошура
“Училище за родители”

Ежемесечни радиопредавания,
касаещи теми свързани с
детската престъпност и
гражданското образование

Приоритет 3: Усъвършенстване на механизма на взаимодействие между институциите
Мерки по П 3:
Прецизиране на конкретните
отговорности на институциите
за създаване на работещ
механизъм между тях чрез
сключване на споразумение за
сътрудничество
Създаване на обща банка от
информация на общинско ниво

Май 2007

Община
Пещера;
РПУ;
Д”СП”;
Д”БТ”

-

По-добре работещ механизъм на
взаимодействие между
институциите

2007-2009

Община
Пещера;
РПУ;
Д ”СП”;
Д ”БТ”

-

Обща банка от информация на
общинско ниво
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Приоритет/мярка
Разработване и внедряване на
модела „Сигурен дом” –
съвместно с организацията
PSW от Холандия;

Срок

2008-2009

Изпълнител

Източник на финансиране

Резултати

Фонд - ИГА

Програма
MATRA
на Министерство на
външните работи на
Холандия

Изграден модел „Сигурен дом” в
Община Пещера

Национални програми;
Общински бюджет;
Фондове на ЕС;
Други донори

Последователна общинска политика
в областта на превенцията и
реинтеграцията на млади
правонарушители

Национални програми;
Фондове на ЕС;
Други донори

Повишавен капацитет на
работещите с деца и рискови групи

Приоритет 4: Активна превантивно информационна общинска политика
Мерки по П 4:
Изграждане на Превантивноинформационен център
Организиране на обучения и
обмяна на добри практики за
работа с деца и рискови групи:
- за социални консултанти;
- за директори на училища и
преподаватели
Провеждане на информационни
и образователни кампании:
- Активна медийна кампания
- Отбелязване на Световния ден
за борба с тютюнопушенето – 31
май – инициатива “Цигара
срещу стикер”

2008-2009

2007-2009

Община
Пещера;
МКБППМН
МКБППМН;
Дирекция
“Образование”

Последователна превантивноинформационна общинска политика
2007-2009

МКБППМН

Общински бюджет

2008-2009

МКБППМН

Общински бюджет
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Приоритет/мярка
- Отбелязване на
Международния ден против
злоуботребата с психоактивни
вещества – 26 юни
- Отбелязване на Световния ден
за борба със СПИН – 1 декември
- Провеждане на кръгла маса на
тема: “Превенция на
престъпността и реинтеграция
на млади правонарушители” с
участието на ангажираните
институции, родители
- Издаване на дипляни с
подходящо съдържание
- Организиране на изложба
“Негативни ефекти от
употребата на наркотици”
Отразяване на криминални
случаи с обществена значимост
чрез местни електронни и
печатни медии
Разработване и реализиране на
проекти по национални и
международни програми в
партньорство с
неправителствения сектор за
превенция на престъпността и
реинтеграция на млади
правонарушители

Срок

Изпълнител

Източник на финансиране

2008-2009

МКБППМН

Общински бюджет

2008-2009

МКБППМН

Общински бюджет

2007

МКБППМН

Общински бюджет

2007-2008

МКБППМН

Общински бюджет

2007

МКБППМН

Общински бюджет

2007-2009

МКБППМН

Общински бюджет

Община
Пещера;
Фонд - ИГА;
НПО

Национални програми;
Фондове на ЕС;
Други донори

2007-2009

Резултати
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