
 

Видове възпитателни мерки 

 
1. предупреждение; 

2. задължаване да се извини на 

пострадалия; 

3. задължаване да участва в консултации, 

обучения и програми за преодоляване на 

отклонения в поведението; 

4. поставяне под възпитателен надзор на 

родителите или на лицата, които ги 

заместват, със задължение за полагане на 

засилени грижи; 

5. поставяне под възпитателен надзор на 

обществен възпитател; 

6. забрана на непълнолетния да посещава 

определени места и заведения; 

7. забрана на непълнолетния да се среща и 

да установява контакти с определени лица; 

8. забрана на непълнолетния да напуска 

настоящия си адрес; 

9. задължаване на непълнолетния да 

отстрани със свой труд причинената вреда, 

ако това е в неговите възможности; 

10. задължаване на непълнолетния да 

извърши определена работа в полза на 

обществото; 

11. настаняване в социално педагогически 

интернат; 

12. предупреждаване за настаняване във 

възпитателно училище-интернат с 

изпитателен срок до 6 месеца; 

13. настаняване във възпитателно училище-

интернат. 
 

 

Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при 

община Главиница е създадена със заповед 

на Кмета на общината, съгласно чл.6 от 

Закона за БППМН. 

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 на Община Главиница) и секретар.  

Към комисията функционира Оперативно 

бюро за решаване на текущи въпроси , чл.7 

от ЗБППМН. 

 

 

Адрес: 

Град Главиница 

Ул. „Витоша“ №44 

 

 

 
 

 
 

  

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

МЕСТНА КОМИСИЯ 

ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ 

И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 
 



Какво е престъпление? 

В българското законодателство 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО се определя като 

общественоопасно деяние (действие или 

бездействие), което е противоправно,  

извършено виновно и обявено от закона за 

наказуемо. 

В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС на   

Р България е отделено особено внимание в 

специален раздел в глава VI, съдържащ  

„ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ“ 

В него се казва, че „за извършени 

престъпления на непълнолетните лица 

могат да бъдат налагани следните 

наказания: 

 Лишаване от свобода 

 Пробация 

 Обществено порицание 

 Лишавана от право да се упражнява 

определена професия или дейност 

За малолетните лица (ненавършили 

14 години) и непълнолетните, извършили 

престъпление, поради лекомислие или 

увлечение, което не представлява голяма 

обществена опасност, се налагат 

възпитателни мерки по реда на   

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 

НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
 

 

 

 

 
Какво представлява МКБППМН? 

 

Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните е компетентен орган, по 

изпълнение на Закона за БППМН, който: 

 Организира и координира социално 

превантивната дейност на територията на 

общината;  

 Издирва и установява съвместно с 

иДПС и Д„СП” малолетните и 

непълнолетните, които се нуждаят от помощ, 

и вземат мерки за тяхната социална защита и 

развитие; 

 Разглежда деянията на маловръстните 

и налага възпитателни мерки; 

 Подпомага родителите, които срещат 

затруднения при възпитанието на децата; 

 Изучава състоянието и причините за 

противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните в общината и прави 

предложения пред съответните държавни 

органи  и обществени организации; 

 Упражнява контрол върху намиращите 

се на територията на общината ДПС, СПИ, 

ВУИ, поправителни домове. 

Какво е  

противообществена проява? 

Под това определение се разбира 

нарушение на Закона и правилата на 

обществения ред, които не са много опасни. 

Законът не ги определя като престъпления. 

Въпреки това, те пречат на околните и на 

обществото. Ето защо, тези действия също 

подлежат на санкциониране от държавата, 

макар и с по-леки, т.нар. Възпитателни мерки. 

 

Какво е възпитателна мярка? 

Възпитателна мярка е алтернативна на 

наказанието мярка за възпитателно 

въздействие спрямо малолетен или 

непълнолетен, извършил противообществена 

проява, и непълнолетен, освободен от 

наказателна отговорност и се налага с цел 

преодоляване на отклоненията в поведението, 

предотвратяване на бъдещи нарушения и 

интеграция в обществото.  

 

 

 


