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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците 

(УКПАПУ) е звено за подпомагане на педагогическото ръководство по 

осъществяване на ранна превенция на асоциални прояви на учениците. 

2. УКПАПУ се определя към състава на училищните комисии към Годишния 

план на училището, утвърден с решение на педагогически съвет и заповед на 

Директора. 

3. Асоциално поведение е умишленото нарушаване на общоприетите норми и 

демонстриране на това пред другите (активно или пасивно).   

4. Видове и прояви на асоциално поведение: 

4.1. Незаконно (нарушение на правните норми) - извършване на дребни кражби 

и грабежи, отвличане на превозни средства без цел кражба, обида, унижение на 

достойнството на хората, хулиганство, вандализъм, сбивания и нападения с цел 

плашене. 

4.2. Неморално (неспазване на нормите на морал и етика)- неприемливо от 

гледна точка на морала 

4.3. Пристрастяване (бягство от реалния живот чрез потапяне в един от видовете 

зависимост) различни видове зависимости, с помощта на които човек се опитва да 

избяга от житейските трудности. 

4.4. Извършване на престъпление - включва извършването на криминално 

наказуеми действия: кражба с взлом, изнасилване, грабеж, бандитизъм, грабеж, 

организиране на масови безредици, измами, изнудване. 

5. За учебната 2022-2023 година се определят като асоциални прояви 

неспазването на установените общи здравни правила, правилата и протоколите за 

действие в условията на епидемия от COVID-19. 
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II. СЪСТАВ И КОНТРОЛ 

 

1. Съставът на УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е както следва: 

 

Председател: Юлия Делчева – заместник-директор по УД 

Членове: 

 Гергана Атанасова – педагогически съветник 

 Веселина Иванова – ст. учител по философски цикъл 

 Кирил Киров – ст. учител по география и икономика и истортия и 

цивилизации 

2. УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ упражнява контрол по 

изпълнението на правилника за дейността на училището. 

3. УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ оказва съдействие на дежурните 

учители и педагогическите специалисти в дейността им по спазване на 

установените училищни правила, на общите здравни и противоепидемични мерки, 

както и констатиране на случаи за тяхното нарушаване от страна на учениците. 

 

III. ДЕЙНОСТ НА УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ 

 

1. Проучва: 

 причините за асоциалните прояви на учениците; 

 факторите застрашаващи сигурността на учениците;  

 проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда; 

 причините за системно непосещение, бягства и отпадане от училище, за 

бягства от дома и предлага мерки на училищното ръководство; 

 случаите на насилие срещу деца в училището и причините за това, и предлага 

мерки на компетентните органи, оказва подкрепа на пострадалите от насилие деца; 

 случаите на други противообществени прояви и причините за тях. 

2. Съдейства и предлага мерки за сигурността на учениците в училището и 

района около него, включително и такива, свързани с работа в условията на 

COVID-19; 

3. Със съдействието на местната комисия за БППМН, училищното 

настоятелство и обществения съвет подготвя и реализира на училищно ниво 

програми и проекти по предотвратяване на извършването на криминални деяния, 

асоциално поведение, насилие, наркомании, проституция, безнадзорност, 

скитничество, бягство от дома, влияние на криминогенни секти и др. 

4. Предлага на педагогическия съвет мерки за ограничаване извършването на 

криминални деяния и асоциалното поведение на учениците в зависимост от 

конкретните поведенчески проблеми и възможностите на училището. 

5. Организира самостоятелно или съвместно с други организации обучение по 

законодателството за деца, правата на децата, девиации в поведението, 

отговорността и ролята на родителите. 

6. Подпомага решаването на конфликти, личностни проблеми в общуването, 

проблеми, свързани с девиации в поведението на учениците и консултира родители 

със съдействието на специалисти. 



7. Предлага мерки на училищното ръководство по осигуряване на реда и 

дисциплината, участва в изготвяне на ПДУ и контрола по спазването му. 

8. Уведомява: 

 педагогическият съвет по проблеми, свързани с поведението на учениците; 

 МКБППМН за криминални деяния и асоциални прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни от училището; 

  ОЗД и Общината относно родители, проявили нехайство към отглеждането 

и възпитанието на децата си и на основание чл.347 ЗПУО предлага санкции по 

отношение на родители, чиито деца не посещават училище; 

 полицията и прокуратурата при наличие на данни за криминални деяния, 

извършени от ученици или за престъпни посегателства срещу деца; 

  дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/ при получаване на информация 

за деца, подложени на различно по вид насилие или за родители /настойници/, 

които проявяват нехайство при отглеждането на децата си. 

9. Предлага на училищните и други компетентни органи и неправителствени 

организации идеи за осмисляне на свободното време и отдиха на учениците, 

участва в организирането на извънкласна и извънучилищна дейност. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

1. УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ работи в сътрудничество с 

ръководството, учителите, класните ръководители, училищното настоятелство, 

родителите. 

2. УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ съгласува дейността си с МКБППМН. 

3. УКПАПУ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ взаимодейства с: 

- помощните органи на МКБППМН - центрове за социална превенция, 

консултативни кабинети; 

- обществени възпитатели; 

- инспектори на ДПС; 

- дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/; 

- Център за обществена подкрепа; 

- ПИЦНВ 

 

V. ПЛАН ЗА РАБОТА НА УКПАПУ 

 

1. Задачи: 

1.1. Превенция на асоциалните прояви на учениците в гимназията чрез бързи, 

адекватни и координирани действия, контрол по спазване на правилата в училище, 

участие в училищни, общински и национални мероприятия, тренинги и обучения 

на ученици и учители. 

2. График на дейностите: 

2.1. Подпомагане оценката и анализа на проблема с насилие, агресия и тормоз в 

рамките на училището 

Срок: целогодишно 

 



2.2. Идентифициране на ученици с асоциални прояви в училище. Работа по случай. 

Набелязване на мерки за преодоляване на асоциалното поведение. 

Срок: постоянен 

Отг.: Членовете на комисията; Класните ръководители 

 

2.3. Провеждане на разговори с учениците във връзка с рисковите фактори 

застрашаващи тяхното здраве в семейната и извънсемейната среда, както и личната 

отговорност на всеки за опазване на собственото и чуждото здраве, особено в 

случаи на пандемия. 

Срок: постоянен 

Отг.: Членовете на комисията; Класните ръководители 

 

2.4. Подпомане на провеждането на беседи, лекции, обучения и др.  в ЧК по 

въпроси свързани с поведението, общуването и социалната отговорност. 

Срок: постоянен 

Отг.: Членовете на комисията; Класните ръководители 

 

2.5. Поддържане на връзка с дирекция”Социално подпомагане” /отдел „Закрила 

на детето”/ и РУП на МВР 

Срок: постоянен 

Отг.: Членовете на комисията 

 

2.6. Съвместна дейност с кметовете на населени места и МКБППМН 

Срок: постоянен 

Отг.: Директора, педагогически съветник и класните ръководители 

 

2.7. Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент. 

Срок:постоянен 

Отг. Класните ръководители и директора 

 

 

 

Председател: /п/ 

 

Юлия Делчева 

/заместник-директор по УД/ 


