
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на 

противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на 

училищното ръководство и на учениците. 

Комисиите са създадени в изпълнение на Националният план за противодействие 

на престъпленията на малолетни и непълнолетни. 

 

II. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН 

Местната комисия е компетентен орган, който организира и координира социално 

превантивната дейност на територията на общината; издирват и установяват съвместно 

с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" 

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

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

предложения до съда за налагане на възпитателни мерки; привеждат в изпълнение 

мерките. 

 

III.СЪСТАВ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

Съставът на МКБППМН е определен на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от 

ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗБППМН със Заповед №РД-01-04/07.01.2021г., изменен и 

допълнен със Заповед №РД-01-916/19.11.2021г. на Кмета на Община Главиница.  

Съобразно изискването на чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН, в комисията са включени 

представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на 

образованието, представител на дирекция „Социално подпомагане“,  представител на 

полиция, както и педагози, юристи, директори на учебни заведения. Комисията се състои 

от 11 члена. Ръководи се от председател (заместник кмет) и секретар. Към комисията 

функционира Оперативно бюро за решаване на текущи въпроси , чл.7 от ЗБППМН. 

 

Председател на МКБППМН 

Иванка Сярова – зам. кмет на община Главиница 

адрес: ОА гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша“ №44 ет.2 

тел.: 08636 / 20 40; 

e-mail: obshtina@glavinitsa.bg 

 

 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg


Секретар на МКБППМН 

Севил Бедри  

адрес: ОА гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша“ №44 ет.4 

тел.: 0883508059 

e-mail: sevil1991@abv.bg 

 

IV. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Обществените възпитатели са орган на МКБППМН. Тяхната дейност е 

регламентирана с разпоредбите на чл. 40-46 от ЗБППМН. В основата на тази дейност е 

индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили 

противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от 

наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в 

неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата 

в криминогенен риск. 

 МКБППМН при Община Главиница, работи с двама обществени възпитатели: 

 Юлвие Ахмед – здравен медиатор; 

 Есра Алил – образователен медиатор. 

 

V. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МК 

 Конституция на Република България; 

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (ЗБППМН); 

 Закон за закрила на детето; 

 Конвенция за права на детето; 

 Наказателен кодекс; 

 Закон за борба с трафика на хора; 

 Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето; 

 Правилник за детските педагогически стаи; 

 Правилник за устройството и дейността на ВУИ и СПИ; 

 Методика за работа на обществените възпитатели. 
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