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МКБППМН 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ 

КМЕТ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН 

  

ПРАВИЛНИК  

ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ СО – РАЙОН 

„ТРИАДИЦА“ 

 

Раздел I. 

Общи разпоредби 

 

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, организацията и дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните, СО - район 

„Триадица“  

 

Чл. 2. (1) Местната комисия организира, ръководи, координира и контролира дейността 

по предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните, както и по 

осигуряване нормалното развитие и възпитание на извършителите им на територията на 

район „Триадица”. 

(2) В изпълнение на задачите си местните комисии могат да привличат юридически лица 

с нестопанска цел в предотвратяването и противодействието на извършването на 

противообществени прояви от малолетни и непълнолетни и престъпления от 

непълнолетни на територията на район „Триадица“, както и да създават помощни органи 

- центрове, консултативни кабинети, горещи телефонни линии и други. 

 

 

http://www.triaditza.org/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 
София; ул. „Алабин“ № 54                                           e-mail: 

triaditza@triaditza.org 

тел.: 02 8054 101, факс: 02 981 17 91, 02 8054 115                       www.triaditza.org 

 

       
 

2 
 

РазделII. 

Функции на Местната комисия 

Чл. 3. В съответствие с разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) Местната комисия:  

1. организира и координира социално-превантивната дейност на територията на район 

„Триадица“, съвместно с детските педагогически стаи и органите на образованието и при 

широкото съдействие на обществеността 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; 

2. разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 

1 - 10 и 12, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по 

т. 11 и 13; 

3. участват в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното 

училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 

31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и 

предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража;  

4. привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 и осъществяват контрол върху 

изпълнението им; 

5. съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от 

възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за 

безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, 

трудови и социални проблеми; 

6.  следят отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли 

от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените 

условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и вземат мерки за 

тяхното по-нататъшно правилно развитие; 

 7.  упражняват контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, 

установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване 

на нарушения сезират компетентните органи; 

8. подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 

9. упражняват контрол върху намиращите се на територията на район „Триадица“ детски 

педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни 

училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на 

малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на 

малолетните и непълнолетните; 

10. налагат мерките по чл. 15;  

11. изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и 

обществени организации; 

12.  изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1.  
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13. разработва Стратегия, Вътрешни правила, Правилник, Програми за предотвратяване 

и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 

престъпленията на непълнолетните, включващи бюджетни прогнози за реализацията им. 

14. издава бюлетин и брошури свързани с информационната кампания на Местната 

комисия. 

 

Чл. 4.(1) Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени 

прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от 

непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, 

е местната комисия по настоящия им адрес. 

(2) Деянията по ал. 1 се разглеждат от местните комисии в състав: председател - 

правоспособен юрист, и двама членове, определени за всеки отделен случай от 

председателя на местната комисия измежду нейните членове (чл. 11, ал. 2 ЗБППМН). 

Раздел III. 

Организация на Местната комисия 

Чл. 5. (1) Председател на местната комисия в район е кметът. 

(2) Секретарят на Местната комисия е щатен служител в комисията, член на пленарния 

състав с право на глас. 

(3) В комисиите се включват представители на общинската администрация, отговарящи 

за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на дирекциите 

"Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, 

общественици и др 

(4) Съставът на комисиите по ал. 3 е от 7 до 15 души и се определя със заповед на кмета.  

(5) За решаване на текущи въпроси  комисията  избира от своя състав бюро по чл. 7 от 

ЗБППМН. 

 

Чл. 6 Председателят: 

1. ръководи дейността на Местната комисия, разпорежда се с бюджета и имуществото й 

и я представлява пред държавните органи, обществените организации и други 

институции; 

2. Утвърждава план-програма, правилник, вътрешни правила на Местната комисия за 

дейността по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните и бюджетните 

прогнози за реализацията им;  

3. представя на Централната комисия ежегоден доклад за дейността на Местната 

комисия; 

4. насрочва заседанията на Местната комисия и ги ръководи; 
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5. определя поименния състав на Местната комисия, утвърждава структурата й, 

назначава и освобождава секретаря и определя членовете на комисията и определя 

възнагражденията им;  

6. по предложение на секретаря ежегодно утвърждава програма за работата на Местна та 

комисия; 

6. определя състава на местната комисия по чл. 11, ал. 2;  

7. възлага на член на местната комисия, който не е член на състава, в 14-дневен срок да 

изготви писмен доклад за личностните особености на извършителя, неговата възраст, 

здравословното му състояние, физическото и психическото му развитие, семейната му 

среда, отношенията в семейството и степента на полагане на грижи от страна на 

родителите или лицата, които ги заместват, образованието и възпитанието; докладът се 

предава на председателя на състава по т. 1 

 

Чл. 7. За секретар на Местната комисия се назначава лице с висше педагогическо 

образование и с опит в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

Чл. 8. (1) Секретарят организира оперативната дейност на Местната комисия.  

(2) Секретарят на комисията ръководи и контролира работата на членовете комисията и 

дейността на обществените възпитатели. 

(3) Секретарят: 

1. осъществява подготовката на заседанията на Местната комисия; 

2. ръководи и контролира изпълнението на решенията на Местната комисия; 

3. организира изготвянето на план-програми за предотвратяване и противодействие на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на 

непълнолетните и бюджетните прогнози за реализацията им;  

4. организира изготвянето на годишния доклад и материалите за заседания на комисията; 

6. ръководи и контролира изпълнението  на указания на Централната комисии; 

7. организира и участва в национални и регионални съвещания по проблемите на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 

9. организира провеждането на семинари, лекции, тренинги  в МКБППМН, в Центъра за 

превенция и ресоциализация; 

10. завежда в нарочна описна книга сигналите за противообществени прояви, извършени 

от малолетни и непълнолетни, и за престъпления на непълнолетни, получени от: 

1. органите на съда и прокуратурата; 

2. органите на полицията; 

3. длъжностни лица и граждани. 

 секретарят на местната комисия възлага на двама обществени възпитатели (сигнала по 

ал. 10, т. 3), които не са членове на местната комисия, в 7-дневен срок да извършат 

проверка за наличието на достатъчни данни за извършено деяние. Резултатите от 

проверката се представят в писмена форма на секретаря на местната комисия 

 
 

Чл. 9. Членовете на Местната комисия участват в нейната работа, като: 

1. вземат лично участие в заседанията на Местната комисия; 
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2. правят предложения до Местната комисия; 

3. предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на Местната комисия 

от представляваните от тях ведомства и организации; 

4. уведомяват своевременно председателя или секретаря на Местната комисия за 

случаите, при които са възпрепятствани да изпълняват възложените им задачи; 

5. информират периодично ръководствата на ведомствата и организациите, които 

представляват, за работата на Местната комисия и за участието си в нея. 

6. Членовете на Местната комисия могат да бъдат и обществени възпитатели (чл. 42 

ЗБППМН). 

Чл. 10. Състав на местната комисия по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН. 

(1) Съставът образува възпитателно дело и: 

1. насрочва дата за разглеждането му, като незабавно уведомява писмено малолетния или 

непълнолетния, неговите родители или лицата, които ги заместват, и съответната 

дирекция "Социално подпомагане"; делото се насрочва за разглеждане един месец след 

образуването му; 

2. определя докладчик по делото, който го подготвя за разглеждане. 

Раздел IV. 

Заседания на Местната комисия 

Чл. 11. (1) Местната комисия провежда редовни заседания ежемесечно по предварително 

обявен дневен ред. Заседания се свикват от председателя.  

(2) По предложение на членовете на Местната комисия може да се провеждат и 

извънредни заседания. 

(3) По решение на председателя на Местната комисия с цел оперативност заседанията 

могат да бъдат и  заседания на бюро по чл. 7 от ЗБППМН.. 

Чл. 12. (1) Дневният ред за всяко заседание се изготвя от секретаря и се изпраща на 

членовете на Местната комисия 7 работни дни преди заседанието. 

(2) Членовете на Местната комисия могат да правят предложения за включване и на 

други въпроси в дневния ред, както и да представят писмени становища. 

Чл. 13. (1) Местната комисия взема своите решения с обикновено мнозинство. За всяко 

заседание се води протокол, който се подписва от председателя на комисията и от 

секретаря. 

(2) В срок 5 работни дни от провеждането на заседанието препис от протокола и от 

взетите решения се изпраща на секретаря на район „Триадица“, отдел „ФСД“, 

финансовия контрольор. 

РазделV. 

 Квалификация 
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Чл. 14. (1) Секретарят организира, координира и контролира квалификацията на 

членовете на Местната комисия и на обществените възпитатели за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

(2) Секретарят организира, координира квалификацията на директорите, 

педагогическите специалисти, членовете на Училищните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на район 

„Триадица”. 

 

Раздел VI. 

 

Център за превенция и ресоциализация 

 

Чл.15. Центърът е към Местната комисия и се ръководи от председателя на Местната 

комисия 

 

Чл.16. Секретарят изготвя планове, графици за работата на центъра, които се приемат с 

решение на заседание на Местната комисия и се утвърждават от председателя на 

Местнатакомисия. 

 

РазделVII. 

Финанси и имущество 

 

Чл. 15. Издръжката на местните комисии за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните се осигурява от общинските бюджети и собствени 

приходи. 

  

Чл. 16. За работата си в местните комисии членовете им получават възнаграждение по 

ред, определен от председателя на Централната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

 

Чл. 17. Местната  комисия има собствен печат и бланка. 

 

Заключителни разпоредби 

 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 6 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
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Д-Р БОЙКА СОФИЙСКА 

СЕКРЕТАР НА МКБППМН 

СО, РАЙОН „ТРИАДИЦА” 
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