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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Аксел  Кючюк – Заместник кмет на Община Исперих 

и Председател на МКБППМН 

 
 

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

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2019г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В изпълнение на чл.6, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, към Община Исперих е създадена местна комисия, 

която работи в посока превенция и борба срещу противообществените деяния, както и по 

осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В състава на 

комисията са включени представители на общинската администрация, на Дирекция 

«Социално подпомагане», на полицията, както и педагози, юристи, общественици и др. 

Местната комисия разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, 

освободени от наказателна отговорност. Комисията разглежда случаите, в които: 

 малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени 

прояви; 

 непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени 

деяния, както и когато непълнолетни, извършили престъпления са освободени 

от наказателна отговорност и делото е изпратено за разглеждане от местната 

комисия; 

 непълнолетни са извършили прояви, за които по друг нормативен акт се 

предвижда налагане на възпитателна мярка. 

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните в Община Исперих, съвместно с Детска педагогическа стая, изпълняват 

следните задачи: 

1. Организират и кооридинират социално-превантивната дейност на територията 

на общината, издирват и установяват малолетните и непълнолетните, които се 
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нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; 

2. Разглеждат противообществените деяния и налагат възпитателни мерки, а в 

определени случаи правят и предложения до съда за налагане на по-тежки 

наказания като настаняване в социално-педагогически интернат или във 

възпитателно училище; 

3. Съдействат на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и др. пред компетентните органи 

за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми; 

4. Следят поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от 

подобни интернати и вземат мерки за тяхното социализиране и по-нататъшно 

правилно развитие; 

5. Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си; 

6. Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на лицата; 

7. Изпълняват мероприятия по програми и дейности, организирани от 

Централната комисия. 

 

Възпитателните мерки, които Местната комисия може да налага са: 

предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в 

консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията от поведението; 

поставяне под възпитателен надзор на родителите; поставяне под възпитателен надзор на 

обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и 

заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени 

лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на 

непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда; задължаване на 

непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; настаняване в 

социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно 

училище-интернат; настаняване във възпитателно училище-интернат. 

 

В изпълнение на своята дейност през 2019г. МКБППМН при Община Исперих  

образува и разгледа 15 възпитателни дела срещу 21 малолетни и непълнолетни лица по 

повод следните извършени противообществени деяния: 

- кражба/ пари, имущество/     – 2 

- телесна повреда      – 2 

- унищожаване на имущество    – 2 

- бягства       – 2 

- обаждане на тел. 112     – 2 

- управление на МПС     – 4  

 - футболно хулиганство                                                    – 1 

 

Мерките, които Комисията наложи са: 

- предупреждение – 16      

- задължаване да се извини на пострадалия – 1 

- забрана на непълнолетния да посещава  определени места и заведение – 1 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 9 

- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1 

           По две от преписките възпитателните дела са прекратени. 

  

Подробен отчет за дейността си Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представя пред 

Централната комисия, пред кмета на общината и пред общинския съвет. 

 

 Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на Закона за борба срещу 
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предлагам Общински 

съвет - Исперих да вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2019. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Вносител: 

АКСЕЛ  КЮЧЮК 
Зам.- кмет на Община Исперих 

 

 
 

 


