
ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА И ВЪЗПИТЕТЕЛНИ 

МЕРКИ 

 

Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните (ЗБППМН) възлага на местните комисии специфична 

дейност по разглеждане на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (възпитателни дела) и налагане на възпитателни мерки, 

като алтернатива на наказанията. Предвидените в закона възпитателни 

мерки са единствено образователни, възпитателни и социални. От тях не 

следват наказателноправни последици, за разлика от осъждането, което се 

отразява в свидетелството за съдимост. 

Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗБППМН, при разглеждане на възпитателно 

дело присъствието на малолетния /непълнолетния, както и на негов родител 

или лице, което го замества е задължително!  

При разглеждането на възпитателното дело правата и законните 

интереси на малолетния /непълнолетния/ се защитават от доверен 

представител или адвокат. Когато малолетният /непълнолетният/ се яви на 

възпитателното дело без доверен представител или адвокат, правата и 

законните му интереси се защитават от представител на дирекция 

“Социално подпомагане” (чл. 19, ал. 3 от ЗБППМН). Малолетният 

/непълнолетният/ има право да дава, както и да откаже да дава обяснения, 

да не се признава за виновен и да посочва свидетели в своя полза (чл. 20, ал. 

2 от ЗБППМН).   

Малолетният /непълнолетният/, неговите родители или лицата, които 

ги заместват, довереният представител и адвокатът имат право да се 

запознаят с всички материали по възпитателното дело 7 дни преди 

разглеждането му. 

При неявяване по неуважителни причини, малолетният 

/непълнолетният/, родителите или лицата, които ги заместват, се довеждат 

принудително от органите на МВР на основание чл. 19, ал. 6 от ЗБППМН. 

Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени 

прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от 

наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат 

следните възпитателни мерки: 

 „Предупреждение“ по чл.13, ал.1, т.1 от ЗБППМН; 



 „Задължаване да се извини на пострадалия“ по чл.13, ал.1, т.2 от     

ЗБППМН; 

 „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за 

преодоляване на отклоненията в поведението“ по чл.13, ал.1, т.3 от 

ЗБППМН; 

 „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, 

които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи“ 

по чл13, ал.1, т.4 от ЗБППМН; 

 „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ по 

чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН; 

 „Забрана на непълнолетния да посещава определени места и 

заведения“ по чл.13, ал.1, т.6 от ЗБППМН; 

 „Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с 

определени лица“ по чл.13, ал.1, т.7 от ЗБППМН; 

 „Забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес“ по чл.13, 

ал.1, т.8 от ЗБППМН; 

 „Задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд 

причинената вреда, ако това е в неговите възможности“ по чл.13, ал.1, 

т.9 от ЗБППМН; 

 „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в 

полза на обществото“ по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН; 

 „Настаняване в социално-педагогически интернат“ по чл.13, ал.1, т.11 

от ЗБППМН; 

 „Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-

интернат с изпитателен срок до 6 месеца“ по чл.13, ал.1, т.12 от 

ЗБППМН; 

 „Настаняване във възпитателно училище-интернат“ по чл.13, ал.1, 

т.13 от ЗБППМН. 

 

С оглед характера на деянието и поведението на малолетния или на 

непълнолетния може да се наложи повече от една от възпитателните мерки 

по ал. 1, т. 1 - 10 и 12. 

 

 Възпитателните мерки по ал. 1, т. 1 - 10 и 12 се налагат от местните 

комисии в състава по чл. 11, ал. 2. 

 

 При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 3 съставът определя 

срока и реда за участие в консултации, обучения и програми. При 

констатирани повече от две отсъствия по неуважителни причини се 

уведомява секретарят на местната комисия. 

 



 При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 4 съставът определя 

конкретните мерки за засилени грижи. 

 

 Възпитателните мерки по ал. 1, т. 5 - 8 се налагат за срок до една 

година. 

 

 Възпитателната мярка по ал. 1, т. 6 се налага задължително при 

извършена противообществена проява по смисъла на Закона за 

опазване на обществения ред при провеждането на спортни 

мероприятия. 

 

 При установяване на неизпълнение на възпитателните мерки по ал. 1, 

т. 6, 7 и 8 инспекторът от детската педагогическа стая съставя 

протокол, подписан от двама свидетели. 

 

 Възпитателната мярка по ал. 1, т. 9 се изпълнява в срок един месец от 

влизане в сила на решението за нейното налагане. Секретарят на 

местната комисия или упълномощен от него член на комисията 

проверява възстановяването на щетата и когато констатира 

неизпълнение, съставя протокол, подписан от двама свидетели. 

 

 При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 10 се определя 

времето за извършване на конкретната работа, което не може да бъде 

повече от 40 часа. За изпълнението на мярката кметът на общината 

(района или кметството) по настоящия адрес на непълнолетния 

определя работата, която трябва да бъде извършена, начина и реда за 

извършване, като се вземат предвид възрастта, образованието, 

здравословното състояние на непълнолетния и други обстоятелства, 

които са от значение за изпълнението на мярката. 

 


