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      Съставът на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и 

престъпления на малолетните и непълнолетните  се определя със заповед на Кмета, а за 

председател се определя заместник-кмет на Общината. В състава на Комисията влизат 

представители от различни институции, имащи отношение по проблемите на 

подрастващите, а именно – общински служители, полиция,  регионална дирекция 

„Социално подпомагане“, училища и др. 

Основни дейности 

-  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ организира и координира социално-превантивната 

дейност на територията на Общината съвместно с инспекторите от Детска педагогическа 

стая, Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел „Закрила на детето“/ и органите на 

образованието; 

- Всяка година МКБППМН представя пред Централната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, 

Кмета и Общинския съвет отчетен доклад за дейността си през календарната година. 

Попълва и образците от Националния статистически институт, касаещи работата на 

Комисията през годината. 

-  МКБППМН  изготвя планове и програми за дейността си, предлага на общинското 

ръководство инициативи и дейности по превенцията и противодействието на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 

-  Самостоятелно или съвместно с други органи и организации участва в разработването 

на проекти, касаещи превенцията на асоциалното поведение сред подрастващите; 

-  МКБППМН разглежда противообществени прояви и престъпления, извършени от 

страна на  малолетни /8-14 години/ и непълнолетни /14-18 години/ лица като образува 

възпитателни дела и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетните; 

-  Упражнява контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки; 

-  Контролира дейността на обществените възпитатели към Комисията; 

- Поддържа връзка със специализираните корекционни заведения и се информира за 

развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от Съда, по 

предложение на  МКБППМН. 

- При необходимост, прави мотивирани предложения пред компетентните  органи за 

предсрочно освобождаване на настанените в Социално-педагогически интернати, 

Възпитателни училища-интернати малолетни и непълнолетни; 
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- Съдейства на малолетните и непълнолетните, пребивавали в Социално-педагогически 

интернати, Възпитателни училища-интернати и Поправителни домове, както и на 

условно осъдени, за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми за 

реинтегрирането им в обществото; 

-    Съвместно с други органи и институции организира разнообразни форми и дейности 

за подпомагане на родителите при възпитанието и превъзпитанието на децата им; 

- Сезира специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от 

родителите и от други лица; 

- Организира информационни кампании с превантивна цел; 

- Обществените възпитатели и членове на Комисията, провеждат срещи  с ученици от 

училищата, по време на които се дискутират проблеми, засягащи ежедневието на 

подрастващите; 

- Към МКБППМН, като помощен орган, функционира Консултативен кабинет. Там 

обществените възпитатели извършват своята корекционно-възпитателна и 

консултативна работа с подрастващи и с техните родители. Ежемесечно в кабинета се 

организират и екипни срещи с обществените възпитатели, по време на които се обсъждат 

отделни казуси и предстоящи превантивни инициативи. Консултативния кабинет  е още 

една възможност за оползотворяване свободното време на децата; 

- МКБППМН организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия 

със специалисти от системата за БППМН. 

 

Основни дефиниции 

 
      Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните са компетентни органи, които организират социално - 

превантивната дейност на територията на общините (районите), разглеждат 

възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и 

непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна 

отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК), непълнолетни за извършени деяния, 

за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(ЗБППМН); превеждат в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и 

осъществяват контрол по изпълнението им. 

 

     Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години. 

 

     Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени 

години. 

 

     Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват 

и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и 

условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и 

установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство и 

малтретиране от родители, или лицата, които ги заместват; уведомяват съда и 



прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно 

поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на 

лицата, които ги заместват, или на трети лица; следят за изпълнението от малолетните и 

непълнолетните на наложените мерки по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8 от ЗБППМН; участват в 

превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от 

малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са 

извършили престъпления и противообществени прояви, осъдените непълнолетни за 

престъпления от общ характер, освободените от поправителните домове, освободените 

от възпитателните училища интернати и освободените от социално – педагогическите 

интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН; осъществяват полицейска закрила на 

малолетните и непълнолетните, съгласно българското и международното 

законодателство. 

 

     Социално – педагогическите интернати (СПИ) са държавни училища, в които се 

настаняват малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни, които са извършили или 

за които съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви. 

 

     Възпитателните училища интернати (ВУИ) са държавни училища, в които се 

настаняват малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни, извършили 

противообществени прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се 

оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във 

ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда 

на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс. 

 

     Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно 

или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени 

прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН. 

 

     Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно 

въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, 

и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел 

преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и 

интеграция в обществото. 

 

      Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата 

на родителите, или на лицата, които ги заместват. 

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат 

грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния. 


