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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 за 2019 година. 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните 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 Министерски съвет с 

писмо с вх. № МК-20-41/09.12.2019 г. , относно съдържание, структура и показатели. 

Съставът на МКБППМН за 2019 година е определен със заповед № РД.02.05-137/ 

02.03.2018 г. на кмета на община Елена. Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН, комисията през 

отчетния период работи в състав от 13 (тринадесет) души, в т.ч. председател, секретар и 

11 (единадесет) членове, сред които педагогически състав, инспектор ДПС, началник 

отдел „Закрила на детето“, експерти от общинска администрация и правоспособен юрист.  

Инициираните от МКБППМН превантивни програми са тематично описани и таблично 

представени в приложения отчет.  

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

МКБППМН активно взаимодейства с ОД МВР, РС ПБЗН, училища и детски градини, 

Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето“), Районен съд, Районна 

прокуратура и Център за подкрепа за личностно развитие.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

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

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински съвет Елена, 

 

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Елена за 2019 

година. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Десислава Шопова, зам.-кмет ХД и председател на МКБППМН 

09.01.2020 г., 14:15 ч. 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


