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ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

І.Организационно състояние на МКБППМН при Община Кричим: 
На  територията  на  община  Кричим  функционира Местна  Комисия  за  Борба  с 

Противообществените прояви на Малолетни и Непълнолетни, чиято цел е превенция на 
асоциално  поведение  при  подрастващите  и  корекционно  –  възпитателна  дейност. 
Състава на Местната комисията е определен със Заповед на Кмета на Община Кричим, 
в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН, както следва: 

1.         ръководител ЦОП; 
2.  главен експерт „Закрила на детето”, 
3.  инспектор при РУП – Стамболийски, 
4.  инспектор ДПС при РУП – Стамболийски, 
5.  педагогически съветник, 
6.  юрисконсулт, 
7.  общински съветник, 

Длъжността  Секретар  е  щатна  и  е  част  от  структурата  на  общинска 
администрация. 

Състояние, структура и тенденции на престъпността и противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните: 

През  последните  години  престъпността  се  характеризира  с  негативна 
динамика  на  количествените  и  качествените  си  параметри,  за  което  в  голяма  степен 
допринасят  кризисните  процеси  в  сферата  на  икономиката  и  социалния  живот. 
Тежестта  на  кризата,  демографските  процеси  и  криминологичните  анализи  дават 
основание  да  се  предположи,  че  криминогенната  обстановка  ще  продължи  да  се 
усложнява,  което  би  се  отразило  неблагоприятно  върху  престъпността  в  Република 
България, в т.ч. и на детската престъпност. Нереализираните през годините политики в 
областта на икономиката,  социалната  сфера,  образованието и  културата  са натрупали 
значими  обществени  негативи,  генериращи  масова  престъпна  дейност  сред  всички 
среди  на  обществото.  Взаимодействието  и  координацията  между  институциите  не 
постига желаните и целени резултати. Това налага активизиране на противодействието 
на  престъпността  и  предприемане  на  изпреварващи  действия  за  недопускане 
настъпването  на  неблагоприятни  прояви  в  нейното  развитие  и  найвече  на 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Ето  защо основна цел на МКБППМН е постигането на позитивна промяна и 
възпитателен  ефект  в  поведението  на  отклонили  се  от  пътя  млади  личности,  както и 
превенция на противообществените прояви и свеждането им до минимум. 

В програмно и личностно  отношение, определеният състав на комисията показа 
през  2014  г.,  че  е  достатъчно  компетентен  и  служебно  оторизиран  за  изпълнение  на 
организационнометодичните и контролноръководните си функции на територията на 
Общината.
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ІІ. Дейност на комисията: 

Основните причини за извършване на противообществени прояви са:  употреба 
на  алкохол,  безотговорност,  недооценяване  на  постъпката,  безразличието  на 
обществото и липсата на ежедневен засилен родителски,   педагогически и обществен 
контрол. 

Противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните са отражение 
на  социалните  и  нравствени  проблеми  на  обществото,  което  в  много  случаи  е  пряко 
отговорно за извършените деяния на децата. 

Социалнопревантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите, 
които  имат  отношение  към  възпитанието  на  децата.  Съществен  принос  в  това 
отношение имат обществените възпитатели, педагогическите съветници и Училищните 
комисии  за  борба  с  противообществените  прояви  на  малолетни  и  непълнолетни 
/УКБППМН/. 

Безспорен  е  фактът,  че  борбата  срещу  противообществените  прояви  на 
малолетните и непълнолетните и постигането на положителни резултати е немислимо 
без две много важни неща: 

1.  Повишаване  отговорността  и  синхрон  между  институциите,  работещи  с 
малолетни и непълнолетни; 

2.  Ангажиране  вниманието  и  свободното  време  на  децата  с  дейности 
ползотворни за тяхното развитие. 

Ø  В  резултат  на  извършената  дейност  през  отчетния  период  МКБППМН 
счита, че съществува нагласа сред  ученици, учители, родители и граждани за активна 
профилактична  и  превантивна  работа  по  проблемите  на  асоциалното  поведение  на 
подрастващите, борбата с  наркоманиите и агресията в училище. 

Ø  Членовете  на  Комисията  и  обществените  възпитатели  работят  в  тясно 
сътрудничество с инспекторите от детска педагогическа стая и експертите от дирекция 
„Социално  подпомагане”  с  цел  осигуряване  закрила  на  малолетни  и  непълнолетни, 
нуждаещи се от помощ. 

Ø  Провеждаха  се  ежемесечни  срещи  с  училищните комисии  за  превенция, 
които  редовно  и  в  срок  представяха  своите  планове  и  годишни  отчети.  Съвместно 
изнасяхме  лекции с превантивна насоченост по различни теми. 

Ø  През годината се осъществяваха ежемесечни контакти с инспектор Детска 
педагогическа  стая  при  РУ  „Полция”  гр.  Стамболийски.,  свързани  с  обмен  на 
информация,  коментари  относно  конкретни  случаи,  организиране  на  възпитателната 
работа с проявени деца и превантивната работа в училище. 

Ø  Добре  са  стиковани  действията  ни  с  представителите  на  Полицейска 
приемна  гр.  Кричим  към  РУ  „Полиция”  /  Районно  управление  –Полиция  /  гр. 
Стамболийски при решаването на възникналите проблеми. Взаимодействието ни с тях е 
отговорно  и  успешно  относно  организирането,  координирането  и  извършването  на
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превантивна  дейност,  и  единодействието  по  проблеми  за  издирване  и  уточняване  на 
малолетните и непълнолетните правонарушители, нуждаещи се от помощ.  В случаите, 
когато Местната  комисия  среща  затруднения  при  осигуряване  на  деца  и  родители  за 
участие във Възпитателни дела се разчита на доброто взаимодействие със служителите 
от Полицейската приемна гр. Кричим. 

Ø  Взаимодействието  между  социалния  работник  от  отдел  „Закрила  на 
детето”  при  Дирекция  „Социално  подпомагане”  гр.  Стамболийски  и  секретаря  на 
МКБППМН е отлично. Обменя се информация за проблемни деца и за тези, за които е 
образувано възпитателно дело. За всяко заседание по Възпитателно дело от отдел „ЗД”/ 
Закрила на детето / се осигурява представител, който да защитава правата и интересите 
на децата. В случаите, когато съставът прецени, се изисква и писмен социален доклад 
за  някои  малолетни  и  непълнолетни.  Това  подпомага  определянето  на  адекватни  и 
ефективни възпитателни мерки. 

Ø  Координацията  между  комисията  и  обществените  възпитатели  е  много 
добра,  но  отчитаме  необходимостта  от  подобро  взаимодействие  между  комисия  и 
родители. От  особено  голяма важност  е  подобряването на  взаимоотношенията  деца   
родители. Тревожи липсата на достатъчен родителски контрол. 

Ø  Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура 
върху дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела периодично се 
подава  информация  за  наложените  възпитателни  мерки  и  се  изпращат  копия  от 
Решенията на тричленните състави. 

Ø  Един  от  важните  акценти  в  работата  на  Комисията  е  превантивната 
дейност. Превенцията  е  процес,  който  има  ясно формулирана  цел    да  не  се  допуска 
конфликт    между  детето  и  закона.  Да  се  ограничават  до  минимум  факторите,  които 
водят до извършването  на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни. 

През изминалата 2014 г., работата на комисията се състоя в: 

1.  Индивидуални  мероприятия  със  застрашени  подрастващи  и  с  техните 
родители  в  Центъра  за  обществена  подкрепа  при  община  Кричим;  с  помощта  на 
Педагогическия  съветник  и  на  класните  ръководители  в  училищата  се  осъществява 
здравна и  социална просвета,  насочена  към подобряване на  духовното и физическото 
здраве на учениците;
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2.  МКБППМН и Педагогически съветник периодично изнася беседи с актуална 
тематика  в  твърде широк  спектър –  алкохолизъм;  тютюнопушене; СПИН; наркотици; 
трафик на деца и жени; сексуално насилие; агресия; безопасност на движение; 

3.  Раздадени бяха материали на различни теми, като „Борба срещу СПИН” и 
„Насилието между учениците”; 

4.  По  направление  превантивна  дейност  с  малолетните  и  непълнолетните 
продължава  търсенето  на  ефектни  стратегии,  форми  и  методи  за  ограничаване 
извършването  на  противообществени  прояви.  В  това  отношение  МК  работи  с 
Педагогическият  съветник,  с  Обществените  възпитатели  и  родители.  На  всяко 
тримесичие  се  изпращат  писма  до  директорите  на  училищата,  намиращи  се  на 
територията  на  общината,  с  искане  за  информация  за  ученици  със  склонност  към 
противообществени прояви. МКБППМН определя обществени възпитатели на  деца от 
предоставените списъци с цел превантивни мерки. 

5.  Провеждаха  се  срещи  с  училищните  комисии  за  превенция.  Съвместно 
изнасяхме  лекции с превантивна насоченост по различни теми.
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По  изпълнение  на  общинска  програма  за  превенция  на  насилието  между 
учениците за период 20122015 се извършиха следните дейности: 

1.  Разпространение  на  информационни  материали  за  родители  по 
проблемите на агресията и насилието. 

2.  Анкетноинформационно проучване, относно отнощението на 
подрастващите към насилието в училище 

3. Разработване и разпространение на информационни материали, относно 
причините и последствията от насилието в училище. 

4.  Провеждане  на  кампания  за  борба  срещу  насилието  в  училище. 
Разпространение на информационни материали. 

5. Прожектиране на филм „Ти гониш” на ученици от VIII до XII клас. 
6. Изнасяне на лекции и беседи на различни теми с цел превенция 

В  периода  01.01.2014  г.  –  31.12.2014  г.  в  община Кричим  има  един  случай  на 
настаняване на  дете  във ВУИ  /Възпитателно училищен интернат/  „Ангел Узунов”  гр. 
Ракитово и един случай на дете настанено в Кризисен център в гр. Пловдив със заповед 
на  директора  на  ДСП  Стамболийски.  Секретарят  на  МК  не  е  вземал  участие  в 
заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети във ВУИ и СПИ; 

На територията на община Кричим няма домове за отглеждане на деца лишени 
от  родителски  грижи,  поради  което    Местната  комисия  за  борба  срещу 
противообществените прояви на малолетните и  непълнолетните при Община Кричим 
не е разглеждала възпитателни дела по смисъла на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 11 и 
т.  13 от  ЗБППМН  /„настаняване  в СПИ” и  „настаняване  във ВУИ”/ по отношение на 
деца от  горе упоменатите домове; 

В  случай,  че  има  условно  осъдени  непълнолетни  лица,  МК  получава 
информация от съда. 

Тъй  като  няма  случаи  на  освободени  от  ПД,  ВУИ  и  СПИ  и  условно  осъдени 
непълнолетни  лица,    които  не  продължават  образованието  си,  МК  не  е  изготвяла 
поименен  регистър  на  такива  лица  и  не  са  предприемани  мерки  за  повишаване  на 
тяхната  квалификация,  професионално  обучение,  професионално  ориентиране  и 
подпомагане при намиране на работа. 

Категории 
неучащи  и 
неработещи 
непълнолетн 
и 

Об 
щ 
бро 
й 

Брой 
продължили 
образованиет 
о си 

Брой  на 
обхванати  в 
обучения  и 
програми  за 
квалификаци 
я 

Брой  на 
професионалн 
о 
консултирани 
и ориентирани 

Брой 
започнал 
и работа 

Неучащи и 
неработещи 
напуснали 
СПИ 

0  0  0  0  0 

Неучащи и 
неработещи 
напуснали 
ВУИ 

0  0  0  0  0 

Неучащи и  0  0  0  0  0
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неработещи 
освободени от 
ПД 
Условно 
осъдени 

0  0  0  0  0 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и  непълнолетните  при  Община  Кричим  не  е  извършвала  дейност  по  превенция  на 
противообществените прояви във връзка със спортни и/или културни мероприятия, тъй 
като  в  МКБППМН  не  са  постъпвали  сигнали  и  не  е  имало  предпоставки  за 
самосезиране  за  извършени  противообществени  прояви  по  смисъла  на  Закона  за 
опазване на обществения ред при провеждане на такива мероприятия. 

През  изминалата  2014  г.  комисията  е  оказала  помощ  на  родителите  на  24 
застрашени  подрастващи,  на  които    с  помощта  на  обществените  възпитатели  и 
социалните работници от ЦОП   /Център за обществена подкрепа  /,  гр. Кричим,   беше 
предоставена здравна, социална и правна просвета. 

ІІІ. Възпитателни дела 

През  2014  г.  МКБППМН    е  образувала  8  възпитателни  дела  по  преписки  от 
Районна  Прокуратура  –  гр.  Пловдив  и  сигнали  на  граждани  и  институции  пряко 
свързани  с  отглеждането  и  възпитанието  на  децата,  като  извършените 
противообществените прояви най – често са кражби. 

ІV. Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН. Резултати. Проблеми. – В МКБППМН 
при община Кричим е нямало случаи, в които не е изпълнено решение на комисията, 
поради което не е имало предпоставки за прилагане на чл. 25 от ЗБППМН. 

V.  Контролна  дейност  –  През  отчетния  период  комисията  осъществяваше 
сътрудничество  с  полицията  при  проверки  по  заведенията  след  определения  вечерен 
час,  с  цел  ограничаване  тютюнопушенето  и  употребата  на  алкохол  от  малолетни  и 
непълнолетни.  При  извършените  проверки  нарушения  не  бяха  констатирани. 
Мултидисциплинарния  екип  извърши  дванадесет  обхода  за  установяване  броя  на 
скитащи и просещи деца. Констатирано бе, че на територията на община Кричим не са 
регистрирани случаи на такива. 

VІ. В резултат на цялостната дейност на МК на територията на община Кричим 
и  с  оглед  липсата  на  реални  предпоставки,  към  настоящия  момент  не  е  възниквала 
необходимостта  да  бъдат  формулирани  и  отправяни  конкретни  предложения  пред 
местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието 
на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 
тяхната социална защита и развитие.



7 

VІІ.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове  и 
програми. 

През отчетния период Комисията  проведе три пленарни заседания, на които се 
разгледаха  основни  въпроси,  свързани  с:  актуализиране  състава  на  МКБППМН 
съгласно Заповед № РД 1500275/26.09.2014 г. на кмета на община Кричим,обсъждане 
и  приемане  на  Програма  за  работата  на  МКБППМН  през  2015  година,  обсъждане 
Статута  на  Обществените  възпитатели;  текущи  въпроси,  относно  проверките  по 
питейните  заведения,  необходимостта  от  срещи  на  обществените  възпитатели  с 
педагогическите съветници в училищата на територията на община Кричим, както и с 
инспектор  ДПС,  предстоящи  лекции  и  презентации  на  теми  свързани  със  борбата  с 
противообществени  прояви  на  малолетните  и  непълнолетните,  нуждата  от 
популяризиране на дейностите на МКБППМН гр. Кричим. 

VІІІ. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 
непълнолетните. 

ІХ.  Изпълнението  на  задачите,  произтичащи  от  Националната  стратегия  за 
борба с наркотиците (20142018 г.) и по показателите от Писмо № 95/09.09.2008 г. на 
ЦКБППМН до председателите на МКБППМН, са както следва: 
Обучения 
на
обучители 
(брой 
обучени  от 
МКБППМ 
Н 
специалис 
ти) 

Програми 
„Връстни 
ци 
обучават 
връстници 
” 

Издаване  и 
разпростране 
ние  на 
информацион 
ни  материали 
(какви  и  в 
какъв тираж) 

Инфор 
ма 
ционни 
кампа 
нии   
брой 

Провеждане 
на
проучвания 
(на  какви 
теми и брой) 

Идентиф 
ицирани 
рискови 
групи  за 
употреба 
на
наркотиц 
и  от  деца 
и 
семейства 
 брой 

Програм 
и  за 
превенци 
я  и 
подкрепа 
на  деца  в 
риск  от 
употреба 
на
наркотиц 
и  брой 

    Относно 
агресия – 100 

бр. 
Относно 

наркотици – 
50 бр. 

3  Наркотици 
Агресия 
кибертормоз 

   

година  Брой  приложени 
програми  за  превенция 
на  противодействие  на 
детското  асоциално 
поведение 

Брой  лица,  обхванати 
от  информационни 
кампании  за 
предотвратяване  на 
асоциалното  поведение 
сред децата 

Брой  консултирани  деца 
и  семейства  чрез 
МКБППМН 

2010г.  3  826  41 
2011  4  801  23 
2012  4  820  27 
2013  4  799  22 
2014  4  750  25
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Периодично  в  училищата  на  територията  на  общината  се  изнасят  лекции  и 
беседи,  във  връзка  с  трафика  на  деца  и  жени,  с  цел  сексуална  експлоатация  и/или 
трансплантация  на  органи,  киберпространството  и  заплахата  чрез  интернет  и 
социалните мрежи, борбата с различни форми на зависимости. 

Във връзка с разпознаване, идентификация и корекционновъзпитателна работа 
с ненавършили пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към организации 
с  екстремистки или радикален  характер, МКБППМН не  е  регистрирала наличието на 
деца    принадлежащи  към  радикални  и  екстремистки  групи;  фенове,  извършващи 
насилие,  мотивирано  на  расова,  верска  и  етническа  омраза;  извършени  криминални 
деяния по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или 
членство в радикални групи, или организации, или футболни агитки (ултраси). 

Обществените  възпитатели  и  училищните  комисии  за  борба  с 
противообществените  прояви  на  малолетните  и  непълнолетните,  педагогическия 
съветник  и  класните  ръководители  в  училищата  на  територията  на  Община  Кричим, 
периодично  провеждаха  беседи  с  акцент  работата  на  полицията  и  методите  и 
средствата,  с  които  тя  разполага  за  откриване  на  извършители  и  предаването  им  на 
съдебните органи. 

Общественият  възпитател  води  за  всяко дете под негов  възпитателен надзор и 
представя пред Местната комисия: 

  план  за  индивидуалната  работа  с  детето,  родителите  или  лицата,  които  ги 
заместват; 

 индивидуална карта; 
 отчет за извършената работа; 
 корекционно – възпитателен план; 
 удостоверение за проведена среща; 
Контролът  за  дейността  на  Обществените  възпитатели  се  осъществява  от 

Секретаря на МКБППМН. 
През  отчетната  година  МКБППМН  при  Община  Кричим  е  работила  с  общо 

трима обществени възпитатели, които са назначени след провеждане на конкурс. 

Трудности  и  проблеми  при  приложението  на  чл.  41,  ал.  2  от  ЗБППМН. 
Резултати.  Трудности и проблеми при приложението на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН не 
се  срещат  до  момента.Обществените  възпитатели  са  с  педагогическо  образование  и 
работят  успешно  с  всички  24  деца,  включени  за  възпитателен  надзор.  В  края  на 
отчетния период  се изготвя и  доклад  за  постигнатото по  време на  възложения  срок  с 
децата. 
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 

2014  4  3  4 671 
2015  5 
Прогноза  за 
2016 

5
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Материалното  стимулиране на  обществените възпитатели  се извършва по  реда 
на Наредба № 2 на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните. 

Изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждения 
на членовете на МКБППМН. Проблеми. 

През 2014 г. не е извършвано материално стимулиране на съставите по чл. 11, 
ал. 2 от ЗБППМН по смисъла на Наредба № 3 на ЦКБППМН. 

Х. Консултативни центрове и кабинети по социална превенция. 
В  Община  Кричим  функционира  Общински  център  за  обществена  подкрепа 

/ЦОП/.  По  направление  превантивна  дейност  с  малолетните  и  непълнолетните 
продължава  търсенето  и  прилагането  на  ефективни  стратегии,  форми  и  методи  на 
работа за ограничаване извършването на противообществени прояви. 

ХІ. Квалификационна дейност. 
През  2014  г.  Секретарят  на  МКБППМН  при  Община  Кричим    участва  в 

квалификационните форми, организирани от ЦКБППМН. 

ХІІ.  Проект  за  необходимите  средства  за  издръжка  на  МКБППМН  при 
Община Кричим през 2015 година. 

Численост 
обществени 
възпитатели 

(брой) 

Средства 
по 

Наредба 
№ 2 

(лева) 

Средства 
по 

Наредба 
№ 3 

(лева) 

Общо 
осиг. 
Вн. 

Нар.2 и 
нар. 3 
17,98% 

Средства за 
издръжка 

на 
МКБППМН 

(лева) 

Средства 
за 

центрове 
и 

кабинети 
(лева) 

ВСИЧКО 

(лева) 

5  14 400  3000  2 650  5 900    25 950 

Във връзка със назначената комисия за борба  срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни съгласно Заповед № РД 1500275/26.09.2014 
г.  на  Кмета  на  община  Кричим,  определените  ДЛЪЖНОСТНИ  ЛИЦА  В 
ОБЩИНА КРИЧИМ  и КООРДИНАТИТЕ им са, както следва : 

1. Председател на МКБППМН – Златка Маринова , 
адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3 
тел.: 03145 / 2252; факс 03145 / 2351, 
мобилен телефон: 0882/565712 и 0893/535 020 

2. Секретар на МКБППМН – Илия Шопов , 
адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3 
тел.: 03145 / 2098; факс: 03145 / 2351 
мобилен телефон: 0884/794100 
email: i_shopov@abv.bg
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3. Инспектор ДПС –Любица Рупчева, при РУ „Полиция” гр. Стамболийски 
адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29 
тел.: 0339/6 03 09 

4. Отдел “Закрила на детето” към Д “СП” гр. Стамболийски – Верка 
Шкодрова, социален работник към ДСП гр. Стамболийски 
адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29 
тел.: 0339/3220


