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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 2022 година. 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН) е орган за организация, ръководство и контрол на 

дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво 

община. Като орган по превенция на местно ниво, МКБППМН осъществява различни 

програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и 

криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Превантивната дейност включва и 

идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и 

професионална квалификация; разработване и издаване на информационни материали. 

МКБППМН е компетентен орган, който организира и координира социално 

превантивната дейност на територията на общината; издирва и установява съвместно с 

инспектор детска педагогическа стая (ДПС) и дирекция „Социално подпомагане" 

малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, вземат мерки за тяхната 

социална защита и развитие; разглеждат деянията, налагат възпитателни мерки, правят 

предложения до съда за налагането и привеждането им в изпълнение. 

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

МКБППМН си взаимодейства с РУ – Елена, РСПБЗН Елена, училища и детски градини, 

Дирекция социално подпомагане (отдел „Закрила на детето“), съд, прокуратура и Центъра 

за подкрепа за личностно развитие и НПО. 
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На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), МКБППМН всяка година представя отчет за 

дейността си пред  кмета, Общинския съвет и Централната комисия.  

При изготвянето на настоящия отчет, Местната комисия е спазила указанията на 

Министерски съвет получени с писмо с вх. № МК-20-31 / 21.12.2022 г., относно  

съдържание, структура и показатели на същия. 

Съставът на МКБППМН за 2022 година е актуализиран със заповед на кмета на общината. 

Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН, през отчетния период комисията работи в състав от 11 

(единадесет) души, в т. ч – председател, секретар, правоспособен юрист и 8 (осем) 

членове, сред които педагози, инспектор ДПС, представител от отдел „Закрила на детето“ 

и експерти от общинска администрация.  

Отчетът беше приет единодушно от членовете на МКБППМН на свое заседание 

проведено 17.01.2023 г., в стая 211 на общинска администрация. 

Проведените от МКБППМН  превантивни програми, проучвания и събития са тематично 

описани и таблично представени в приложения отчет.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

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 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 за 2022 

година, неразделна част от настоящото решение. 

   

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

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

18.1.2023 г. 09:44 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


