
Каква е основната дейност на местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(МКБППМН)? 

 
Основната дейност на местните комисии за БППМН е социално-

превантивната. Тя включва анализ на криминогенните фактори, 

предотвратяване и ограничаване на действието им; идентификация, 

проучване и анализ на проблемите, свързани с девиациите в поведението на 

подрастващите на територията на съответната община (район); работа 

по програми и проекти; партньорство с други органи и НПО, 

квалификационна дейност. Като органи по превенцията на ниво община 

/район/, местните комисии осъществяват различни дейности по 

предотвратяване извършването на противообществени прояви и 

криминални деяния от малолетни и непълнолетни, като информират и  

ангажират местните власти и местната общественост с анализите на 

състоянието, проблемите и тенденциите на престъпността и 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в 

съответната община.  

 



Реализирането на целта на МКБППМН - Община Кубрат е свързана с 

решаването на конкретни задачи, като акцента в тях е постигането на 

позитивна промяна и възпитателен ефект в поведението на малолетни и 

непълнолетни „в конфликт със закона”, превенция на 

противообществените прояви и свеждането им до минимум.  

 

 

 

В изпълнение на гореказаното, МКБППМН-Кубрат е разработила 40 

социално значими теми, обединени в превантивно-информационната 

програма на комисията, която е организирана в три части, както следва: 

1. Анализи, проучване, експерти оценки, организиране на срещи със 

специалисти и др. (изпълнител и организатор -секретар на МК); 

2. Превенция чрез посещения и работа в училище (беседи, разговори по 

разнообразни теми обединени в няколко тематични блока) - ( инспектор ДПС); 

 



3. Индивидуална корекционно-оздравителна работа с деца в конфликт 

със Закона (секретар и инспектор ДПС). 

 

 

 

МКБППМН-Кубрат за идеята да обедини деца в клуб, който да подпомага 

дейността на комисията, използването на интерактивни методи и подходи, 

креативност и аналитични доклади е оценена на областно и национално ниво 

многократно. Аналитичните доклади на секретаря на комисията са дискутирани 

на много научно-практически конференции и са включени в различни научно-

методически списания и сборници, което е доказателство, че местната комисия 

в Кубрат работи. 
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