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ОТЧЕТ 

 

за дейността на МКБППМН – община Куклен за 2021 г. 

 

Настоящият отчет е изготвен съобразно дадени указания по  писмо с изх.№ РД-30 – 

11 - 24/15.11.2021 г. на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните. 
 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ 
            Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните  при община Куклен е създадена в изпълнение на чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. 

Нейният състав е изменен и актуализиран със Заповед № 667/27.08.2019 г. на  Кмета на 

Община Куклен. Членове на комисията са представители на общинска администрация, 

директори на учебни заведения, инспектор от Детска педагогическа стая и представител на 

отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане - Родопи" гр.Пловдив. 

 Комисията е със секретар, който е на служебно правоотношение като главен 

юрисконсулт в общинската администрация, като изпълнява и функциите на секретар на 

МКБППМН. 
 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

Община Куклен включва шест населени места с  един административен център - 

гр.Куклен. На територията на общината  функционират две учебни заведения.  

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН) са структури към Общините за превенция и противодействие 

на детското асоциално поведение. В успешно сътрудничество МК работи с Инспекторите 

от Детска педагогическа стая, Директорите на двете училища в гр.Куклен – СУ ”Отец 

Паисий” и ПГ по СС, Отдел „Закрила на детето  - Родопи” гр.Пловдив, РЗИ гр.Пловдив и 

Училищното настоятелство към СУ ”Отец Паисий”, гр. Куклен.  

В работата си комисията прилага успешно своите превантивни планове за работа с 

деца с асоциално поведение.  

Паралелно с дейността на МК, председателят и секретарят участват в 

организационната структура и на функциониращата към община Куклен „Комисия за 

детето”. 

           Местната комисия работи в добро сътрудничество с Неправителствените 

организации, развиващи дейност на територията на общината, а именно: Училишното 

настоятелство, Социална фондация «Инди – Рома 97» и с неправителствена организация в 

обществена полза «Каритас – Куклен», както и с открития като местна дейност на Община 

Куклен „Център за социална рехабилитация и интеграция”. 

За изминалата 2021 г., поради Извънредната епидемиологична обстановка на 

територията на страната, във връзка с КОВИД 19, организираните мероприятия по 



 

социално-превантивна и корекционно-възпитателна дейност бяха изключително 

ограничени. Съвместно с партньорството на КЦМ АД беше  организиран празник по случай 

1 юни – международен ден на детето.  Със средства на МКБППМН беше оборудвано 

кухненско помещение за осигуряване на заетост на деца и младежи  в с. Яврово.            

            На територията на община Куклен няма малолетни и непълнолетни, които са 

настанени във възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати. 

            През изминалата 2021 г. и към настоящия момент местната комисия работи с един 

обществен възпитател.  

            С последното изменение на Наредба № 2/07.07.1999 г. за материалното стимулиране 

на обществените възпитатели (Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., 

изм., бр. 20 от 6.03.2001 г., бр. 110 от 19.12.2003 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 9 от 3.02.2009 

г., бр. 9 от 2.02.2021 г.) на Председателя на  ЦКБППМН, средствата за материално 

стимулиране на обществените възпитатели бяха нормативно завишени, но въпреки това са 

в твърде нисък размер и това е основната причина за липса на желаещи да работят като 

обществени възпитатели на местно ниво. 

           През отчетния период са постъпили и разгледани предложения за налагане на  

възпитателни мерки по реда на ЗБППМН, както следва: 

- За бягство от дома – 4 броя; 

- За повреждане на обществена собственост – 6 броя; 

- За управление на МПС без свидетелство за управление – 2 броя; 

- За упражнен психически тормоз – 2 броя; 

 
             През 2021 г. местната комисия образува и разгледа 13 възпитателни дела, по повод 

противообществени деяния, извършени от малолетни и непълнолетни лица, във връзка с 

получени сигнали от прокуратурата, полицията и други институции, като бяха наложени 

възпитателни мерки, съгласно ЗБППМН. 

             По Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена 

проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата МКБППМН за 2021 г. 

са изготвени 13 броя оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от 

малолетно и непълнолетно лице. 

  Изготвени са пет резолюции за отказ за започване на процедура за образуване на 

възпитателно дело, като едната е по повод навършване на пълнолетие на лицето, а 

останалите четири са по повод необходимостта от препращане по компетентност на 

преписките до съответните органи. 

            Няма решения на състава по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН, които да са  обжалвани пред 

Районен съд – Пловдив и за които да са образувани дела пред Районен съд – Пловдив.  

През изминалата 2021 г. няма допуснати нарушения, констатирани от прокуратурата 

и съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане 

на възпитателните мерки по чл. 13 от ЗБППМН.   

През 2021 г. продължи взаимодействието ни с ИДПС – 1 РУ на МВР – Пловдив. 

Провеждани са срещи и разговори с Инспектор от Детска педагогическа стая, с цел обмяна 

на информация, относно текущи прояви на малолетни и непълнолетни.  

Нямаме регистрирани просещи и скитащи деца за 2021 г., както и  условно осъдени 

и осъдени на пробация непълнолетни лица. 

 

 

Христо Божинов (П) 
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/Зам. Кмет на община Куклен  

и Председател на МКБППМН/ 

 

Изготвил (П) 

Мария Генова – юрисконсулт и секретар на МКБППМН 

 

 


