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ОБЩИНА  СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ   ЯМБОЛ 
гр.Стралджа, ул.„Хемус”№12, тел.04761/64-64, факс:64-65, 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 

 

 ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 ГРАД СТРАЛДЖА 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
От  Гроздан Иванов- зам.- кмет и председател на МКБППМН- Община Стралджа 

 

 

Относно:  Отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община 

Стралджа през 2021г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ 

представя отчет за дейността си пред Централната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЦКБППМН/, пред 

кмета на община Стралджа и пред Общински съвет. 

Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните е подчинена на Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните .  

Местните комисии съвместно с детските педагогически стаи, органите на 

образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълняват следните 

задачи: 

 Организират и координират социално-превантивната дейност на 

територията на общината, издирват и установяват съвестно 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 възпитателни дела за противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни, и  престъпления, извършени 

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

НК и 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 

чл.13, ал.1, т. 11 и 13 от ЗБППМН; 

 

 Привеждат в изпълнение мерките по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН и 

осъществяват контрол върху изпълнението им; 
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 Съдействат на лицата, излезли 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, 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 освободени от поправителните домове, и вземат 

мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие; 

 

 Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието 

на децата си; 

 

 Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения 

пред съответните държавни органи и обществени организации. 

 

Настоящата докладна се изготви, предвид следните мотиви: 

 

 На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните , Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представя отчет за дейността си 

пред Кмета, Общинския съвет и Централната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните  към Министерски съвет. 

 При подготовката на отчета за 2021г. са взети предвид структурата и 

показателите,  указани в писмо № РД-30-И-24/ 15.11.2021г. на Централната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 

Министерски съвет на Република България. 

 На свое заседание проведено на 10.01.2022г. Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при Община Стралджа 

прие предложения Ви отчет. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.7, ал.2 от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

предлагам Общински съвет –гр.Стралджа да приеме следното              

               

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа 

през 2021г. 

Приложение: Отчет   за  дейността  на  Местната   комисия   за   борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа 

през 2021г. 

 

ГРОЗДАН ИВАНОВ 

зам.- кмет и председател на МКБППМН- Община Стралджа 

 

 


