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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година. 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН) ежегодно представя отчет за дейността си пред кмета, 

общинския съвет и централната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. 

При изготвянето на отчета, МКБППМН е спазила указанията на ЦКБППМН относно 

неговото съдържание, структура и показатели. 

Съставът на МКБППМН е определен със Заповед № РД.02.05-514 / 17.08.2017 г. на кмета 

на община Елена. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), комисията работи в състав от 11 души, в 

т.ч. председател, секретар и 9 членове, сред които педагогически състав, инспектор ДПС 

при РУ МВР - Елена, експерти от общинска администрация, както и правоспособен 

юрист.  

При изпълнение на социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност, 

МКБППМН си взаимодейства с инспектор ДПС, училища и детски градини, Центъра за 

подкрепа на личностно развитие, Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на 

детето“), органите на съдa и прокуратурата.  

Дейността на МКБППМН през 2017 г. бе насочена основно към превенция на 

престъпността, ограничаване  употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюневи 

изделия, намаляване риска от трафик на хора, здравни и образователни беседи. Всички те 

са тематично описани и таблично представени в приложената програма.  

Едни от най-важните събития за МКБППМН през 2017 г. бяха провеждането на първата 

Детска лятна академия, както и откриването на Центъра за превенция, творчество и спорт, 
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чиято цел е придобиване, формиране и развитие на умения и компетентности от деца и 

младежи, които да участват в теоретични и практически обучения с възпитателна и 

превантивна насоченост. 

Предложеният Ви отчет е приет от членовете на МКБППМН на заседание, проведено на 

18.01.2018 г.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински съвет Елена, 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Елена през 

2017 г. съгласно Приложение, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Стефания Златева, младши експерт „Младежки дейности“, секретар на МКБППМН 

19.01.2018 г., 08:40 ч. 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Десислава Шопова, заместник-кмет „ХД“ и Председател на МКБППМН 

 

 


