ОБРАЗЕЦ !!!
ЗАПОВЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА КОМИСИЯ

………………………………….. ОБЛАСТ
ОБЩИНА ………………………………….

З А П О В Е Д
№………/………..

На основание чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗБППМН:
1. Определям състав на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните в община ………………………………, както
следва:
1. Председател:………………(име, фамилия – зам.-кмет на община)……………...
2. Зам. председател: ……………………. (име, фамилия)
3. Секретар: ……………………………..
4. Членове: ……………………………....
…………………………………………....
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
2. Възлагам на председателя на комисията да подписва заповедите и
документите, необходими за изпълнение на законоустановените задачи на комисията.

ДАТА:

КМЕТ:

Трите имена, адрес, дата на раждане на
маловръстния
Трите имена, адрес на родителите или
лицата, които ги заместват
Вид на противообществената проява
/престъплението/
Дата на възлагане на проверка по чл.
16, ал. 2; имена на проверяващите и
резултати от проверката
Дата на образуване на възп. дело № на
реш. /отлагане, отказ, прекратяване,
изпращане по компетентност/
Тричленен състав – имена, име на
подготвящия доклада по чл. 16, ал. 4,
т. 2
Дата на сезиране на ДСП /ОЗД/ за
възп. дело; дата на получен доклад по
чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за закрила
на детето
Решено възп. дело с наложена
възпитателна мярка по чл. 13; дата
Привиждане в изпълнение на
наложените мерки по чл. 13; име и
позиция на изпълняващите и
контролиращия възп. мерки
Уведомени институции и лица сезирали
МК за наложените възп. мерки; за отказ
или прекратяване на делото
Наложени мерки по чл. 15 ЗБППМН

Дата на изпращане на материалите по
възп. дело с предложения по чл. 13,
т. 11 и 13 в РС
Дата на получаване на решението на
съда по чл. 13, т. 11 или т. 13
Обжалвани решения по чл. 13 или чл.
15. Резултати

1
Преписка № по описа на РПУ, РП, РС;
сигнал /от кого е изпратен/

№ по ред

ОПИСНА КНИГА

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ОБРАЗЕЦ !!!
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА МК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДВАМА
ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО
СИГНАЛА НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ИЛИ ГРАЖДАНИ
ОБЩИНА ………………………….
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Във връзка със сигнал № …………. (номерът на сигнала от описната книга на
получен в МКБППМН – община …………………………… от
……………………………
(имена и адрес на подалия сигнала) на основание чл. 16, ал. 2 от ЗБППМН възлагам на
обществените взпитатели:
МКБППМН),

1. …………………………………………………………. и
2. …………………………………………………………. да извършат проверка
съгласно чл. 16, ал. 2 за наличието на достатъчно данни за извършено деяние.
3. Резултатите от проверката да ми се докладват писмено в законоустановения
7-дневен срок, считано от датата на възлагането.

ДАТА:

СЕКРЕТАР:

ОБРАЗЕЦ !!!
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА СЕКРЕТАРЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МК
(Вариант 1 – когато сигналът е от полиция, прокуратура или съд)

ОБЩИНА ………………………………
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
До г-н ……………………………………….
зам.-кмет и председател на
МКБППМН – община ………………..........
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от …………………………………………. секретар на МКБППМН
Уважаеми г-н заместник кмет
и председател на МКБППМН,
На (дата на получаване на преписката) в МКБППМН – община …………………. е
получена преписка № …………….. от (описва се от къде – от МВР, от районна прокуратура,
от районен съд) за разглеждане на възпитателно дело по Закона за БППМН по отношение
на ………………………………………………………… (трите имена на извършителя, на
……... години, адрес ………………………………………………………………... ЕГН …………………………………)

На основание чл. 16, ал. 4 от ЗБППМН Ви изпращам материалите по
преписката за определяне на състав на МКБППМН по чл. 11, ал. 2 от Закона з БППМН.

ДАТА:

СЕКРЕТАР:

ОБРАЗЕЦ !!!
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА СЕКРЕТАРЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МК
(Вариант 2 – когато сигналът е от длъжностни лица или граждани)

ОБЩИНА …………………………….
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
До г-н …………………………………..
зам.-кмет и председател на
МКБППМН – община………………….

Д О К Л А Д Н А

З А П И С К А

от …………………………………………… секретар на МКБППМН

Уважаеми г-н заместник кмет
и председател на МКБППМН,
На (датата на която е получен сигнала) в МКБППМН постъпи сигнал от
……………………………………………………… (имена и адрес на подалия сигнала) за това,
че …………………………………………………… (име и адрес на посочвания в сигнала като
извършител, какво се твърди, че е извършил).

На основание чл. 16, ал. 2 ЗБППМН беше извършена проверка от
………………………………………………………. (имената на извършващите проверката).
От доклада на проверяващите, който прилагам, е видно, че са събрани
достатъчно данни, че описаното в сигнала деяние е действително извършено.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 16, ал. 4 от ЗБППМН Ви
изпращам заведения в МКБППМН сигнал, ведно с резултатите от проверката за
определяне на състав на МКБППМН по чл. 11, ал. 2 от Закона за БППМН.

ДАТА:

СЕКРЕТАР:

ОБРАЗЕЦ !!!
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА
ОБРАЗУВАНЕ НА ВД

ОБЩИНА ……………………………..
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

При извършване на проверка по сигнал № …………….. (номерът на сигнала от
описната книга на МКБППМН), получен в МКБППМН – община ………………………….. от
(имената и адреса на подалия сигнала) ……………………………………………………… не се
установиха
достатъчно
данни
за
извършено
деяние
от
………………………………………………. (име на посочвания в сигнала като извършител
малолетен или непълнолетен)

Вариант:
При извършване на проверка по сигнал № ……………… (номерът на сигнала от
описната книга на МКБППМН), получен в МКБППМН – община …………………………. от
(имената и адреса на подалия сигнала) ………………………………….се установи, че
извършеното от ………………………………………….. (име, на посочвания в сигнала като
извършител малолетен или непълнолетен) е явно малозначително.
Водим от обстоятелството, че не са налице условията за предприемане на
действия за образуване на възпитателно дело, на основание чл. 16, ал. 3 отказвам
започването на процедура по образуване на възпитателно дело по сигнал № …………..
и отнасям същия към дело.

ДАТА:

СЕКРЕТАР:
(печат на местната комисия)

ОБРАЗЕЦ !!!
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ
(Вариант 1 – сигналът е от полиция, прокуратура или съд)

ОБЩИНА ……………………………………..
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

З А П О В Е Д № ……………/………………

На основание чл. 16, ал. 4 ЗБППМН във връзка с получена преписка №
………… от (от кого е получена преписката – районна прокуратура, районен съд, районно полицейско
управление) за образуване на възпитателно дело по Закона за БППМН по отношение на
……………………………………………………………… (трите имена на извършителя, на
…………. години, адрес ………………………….., ЕГН ……………………….):

1. Определям състав на МКБППМН по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………….. и
ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………………… и
…………………………………………………
2. Възлагам на ……………………………………. – член на МКБППМН да
изготви доклада по чл. 16, ал. 4, т. 2 ЗБППМН и го предаде на председателя на състава
по т. 1 в законоустановения 14-дневен срок, считано от датата на възлагането.

ДАТА:

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ..………… И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН:
(печат на местната комисия)

ОБРАЗЕЦ !!!
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИЧЛЕННИЯ СЪСТАВ
(Вариант 2 – сигналът е от длъжностни лица или граждани)

ОБЩИНА …………………………
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
З А П О В Е Д №……../…………
На основание чл. 16, ал. 4 ЗБППМН във връзка с доклад на секретаря на
МКБППМН – община ……………………… относно получен сигнал № ………..
(номерът на сигнала от описната книга на МКБППМН) и резултатите от проверка, извършена
на основание чл. 16, ал. 2 ЗБППМН:
1. Определям състав на МКБППМН по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………. . и
ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………. и
……………………………………….
2. Възлагам на ……………………………………. – член на МКБППМН –
община ………………….. да изготви доклада по чл. 16, ал. 4, т. 2 ЗБППМН и го
предаде на председателя на състава по т. 1 в законоустановения 14-дневен срок,
считано от датата на възлагането.

ДАТА:

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ………………. и
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН:
(печат на местната комисия)

ОБРАЗЕЦ НА ПИСМО ДО ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………….. /РАЙОН/
адрес: …………………………………………………..
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” –
община……………………………….

УВАЖАЕМИ/А/ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
В съответствие с чл. 16, ал. 5, т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за закрила на
детето Ви уведомяваме, че на ……………………………………… (дата, час, място) ще
бъде разгледано възпитателно дело № ….…/…….. г. по отношение на
………………………………………………………….. (трите имена на малолетния
/непълнолетния/, адрес, ЕГН)

Съгласно чл. 19 от Закона за БППМН, при разглеждане на възпитателното
дело правата и законните интереси на малолетния и непълнолетния се защитават от
доверен представител или адвокат. В случай, че малолетният /непълнолетният/ се яви
на възпитателното дело без доверен представител или адвокат, правата и законните му
интереси се защитават от представител на съответната дирекция “Социално
подпомагане”.
Във връзка с горното, моля за разпореждането Ви представител на дирекция
“Социално подпомагане” да присъства при разглеждане на възпитателното дело с цел
защита на правата и законните интереси на малолетния /непълнолетния/ (трите имена) в
случай на явяване на същия без доверен представител или адвокат.
Материалите по делото ще бъдат на разположение на заинтересованите лица
в местната комисия за БППМН – община…………………, адрес ………………………..
в периода ……………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪСТАВА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 2
ЗБППМН: ……………………
/име, фамилия/

ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМЛЕНИЕ
ВАРИАНТ 1 – СИГНАЛЪТ Е ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1, Т. 1 ИЛИ 2
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………….. /РАЙОН/
адрес: ……………………………………………….
ДО …………………………………………..
/име, фамилия на малолетния /непълнолетния/

…………………………………………..
/адрес/

КОПИЕ:
ДО ………………………………………….
/име и фамилия на родителите /или лицата, които ги заместват/

…………………………………………..
/адрес/

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл. 16, ал. 4 и 5 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) в местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община
……………………… е образувано възпитателно дело по преписка № …… по описа на
(РПУ, РП, РС) и № ………….. по описната книга на МКБППМН – община
…………………. по отношение на ………………………………………….. (трите имена
на малолетния или непълнолетния, адрес, ЕГН)

Възпитателното дело ще бъде разгледано на ……………. 200…. г. в
……… часа в сградата на ……………………………
Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗБППМН присъствието на …………………. (името
на малолетния /непълнолетния/, както и на негов родител или лице, което го замества
е задължително!
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.
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).

Свидетелите на малолетния /непълнолетния/ следва да се явят в
…………… (пише се датата, часът и мястото на разглеждане на възпитателното дело) за да
бъдат изслушани по време на разглеждането на възпитателното дело.
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.
Забележка: Настоящото уведомление важи за освобождаване на ученика от
учебни занятия, а родителите и останалите лица – от работа.

Дата: ………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪСТАВ ПО ЧЛ. 11, АЛ. 2
ЗБППМН:
/ ……………………. /

ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМЛЕНИЕ
ВАРИАНТ 2 – СИГНАЛЪТ Е ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1, Т. 3
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………………../РАЙОН/
адрес: …………………………………………………
ДО ……………………………………………
/име, фамилия на малолетния /непълнолетния/

……………………………………………
/адрес/

КОПИЕ:
ДО …………………………………………….
/име и фамилия на родителите /или лицата, които ги заместват/

……………………………………………
/адрес/

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 4 и 5 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) в местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община
……………………. е образувано възпитателно дело по сигнал № ……… по описната
книга на МКБППМН – община ………………. и извършена по сигнала проверка по
отношение на …………………………………. (трите имена на малолетния или непълнолетния,
адрес, ЕГН)

Възпитателното дело ще бъде разгледано на ……….. 200 …. г. в ……….
часа в сградата на ……………………….
Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗБППМН присъствието на ……………………..
(името на малолетния /непълнолетния/, както и на негов родител или лице което го
замества е задължително!
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.
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).

Свидетелите на малолетния /непълнолетния/ следва да се явят в
……………. (пише се датата, часът и мястото на разглеждане на възпитателното дело) за да
бъдат изслушани по време на разглеждането на възпитателното дело.
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.
Забележка: Настоящото уведомление важи за освобождаване на ученика от
учебни занятия, а родителите и останалите лица – от работа.

Дата:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪСТАВ ПО ЧЛ. 11, АЛ. 2
ЗБППМН:
/……………………../

ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА ………………………./РАЙОН/
адрес: …………………………………………
П Р О Т О К О Л № ……………
Днес, ………………… 200…. г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН,
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ …………………….
И ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………….
2. ……………………….
на основание чл. 16 ЗБППМН разгледа възпитателно дело по преписка № ………….. по
описа на (РПУ, РП, РС) и № ……….. по описната книга на МКБППМН – община
……………………….. по отношение на ……………………………….. живущ/а в гр./с.
…………………….. ул. ………………… ЕГН ……………………….
На разглеждането на възпитателното дело присъстваха:
1. Малолетният /непълнолетният/ …………………………………………..
2. Родител
/родители/
или
лице
/лицата/,
които
ги
замества
……………………………………………………………………………….
3. Доверен представител (адвокат) ………………………………………….
4. Свидетелите ………………………………………………………………..
5. Други явили се лица (класен ръководител, педагогически съветник,
психолог: …………… /вписват се имената/.
Председателят на състава, след като установи, че присъстват лицата, чието
участие във възпитателното дело е задължително /чл. 19, ал. 1 ЗБППМН/, разясни на
малолетния /непълнолетния/ и на родителите му правата им при разглеждане на
възпитателното дело и възможностите за обжалване.
Председателят на състава даде думата на докладчика от тричленния състав
/името/

Докладчикът по делото:
/записва се изказването на докладчика/
След изслушването на докладчика, председателят на състава даде думата на
малолетния /непълнолетния/ и го покани, ако желае, да даде обяснения по случая.
Малолетният /непълнолетният/ (името):
(записват се изцяло и подробно обясненията на малолетния /непълнолетния/

Когато малолетният /непълнолетният/ използва правота си да не дава
обяснения по случая, отказът му се вписва в протокола.
Когато малолетният /непълнолетният/ посочат свидетели, имената им се
записват в протокола.

Когато, въз основа на доклада по чл. 16 ЗБППМН или на доклада по чл. 21, ал. 1,
т. 15 от Закона за закрила на детето или въз основа на други материали съставът
прецени, че в интерес на малолетния /непълнолетния/ би било той да бъде изслушан в
отсъствие на родителите, председателят ги поканва временно да излязат от залата,
което се отразява в протокола. След изслушването на малолетния /непълнолетния/
председателят кани родителите отново в залата и това също се отразява в
протокола.)
Председателят на състава представи приложените по делото документи.
3. След изслушване обясненията на малолетния /непълнолетния/ (вариант – след
отказа му да говори), председателят покани в залата свидетелите, посочени от
малолетния /непълнолетния/ или от техните родители. Председателят на състава даде
думата на свидетелите:
Свидетел (имената) ………………..
(записва се изказването на свидетеля)
Свидетел (имената) ……………….
(записва се изказването на свидетеля)
Свидетел (имената) ……………….
(записва се изказването на свидетеля)

4. Председателят на състава даде думата на родителите или лицата, които ги
заместват:
Родител (лице, което го замества):
Родител (лице, което го замества):
(записва се изказването на родителя/родителите)

5. Председателят даде думата на други поканени лица:
(записват се поименно и се записват техните изказвания)

6. Председателят на състава даде думата на доверения представител (адвокат)
………………. (името) .............................
Доверен представител (адвокат):
(записва се подробно изказването на защитника)

7. След изслушването, председателят на състава даде думата на малолетния
/непълнолетния/ да изрази своето окончателно становище.
Малолетният (непълнолетният):
(записва се становището на малолетния /непълнолетния/)

8. След като изслуша явилите се лица съставът на МКБППМН по чл. 11, ал. 2 се
оттегли на съвещание, обсъди събраните доказателствени материали по възпитателното
дело и взе решение, което обяви веднага.
Препис от решението беше връчен на родителите на малолетния /непълнолетния/
и на доверения представител /адвоката/.
Вариант:
Когато въз основа на обясненията на малолетния /непълнолетния/, на
обясненията на явилите се лица или на представените по делото доказателствени
материали съставът прецени, че трябва да бъде наложена и мярка на родителите по

чл. 15, малолетният /непълнолетният/ се извежда извън залата, докато бъдат изслушани
родителите или лицата които ги заместват.
9. След извеждането на малолетния /непълнолетния/ председателят на състава
запозна присъстващите с доказателствените материали относно поведението на
родителите (лицата, които ги заместват), които не са полагали достатъчно грижи за
възпитанието на детето си и то е извършило деяние /я/ по чл. 11, ал. 1 ЗБППМН.
(записва се изказването на председателя относно неполагането на грижи от страна на
родителите, степента в която не е полагана грижа, в какво се е изразявало неполагането на грижи,
какви доказателства са налице относно неполагането на грижи)

10. Председателят на състава даде думата на съответния родител/и/ или лицата,
които ги заместват
Родителят:
Родителят:
Лицето, което ги замества:
/записват се имената и обясненията/

11. Председателят на състава даде думата на свидетелите, на доверения
представител (адвоката) и на други присъстващи за изясняване на случая:
Свидетелят:
Свидетелят:
Довереният представител (адвокатът):
/записват се имената и становищата/

12. След обсъжданията, председателят на състава даде думата на родителя
/родителите/ или лицата, които ги заместват за окончателно становище …………………
/записват се имената и становищата/

13. След като изслуша явилите се лица съставът на МКБППМН по чл. 11, ал. 2
се оттегли на съвещание, обсъди събраните доказателствени материали и взе решение,
което обяви веднага.
Препис от решението беше връчен на родителя /родителите/ или лицата, които
ги заместват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

подпис
/име, фамилия/
ПРОТОКОЛЧИК: подпис
/име, фамилия/

ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ НА ВД
С НАЛАГАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 13
(ВАРИАНТ 1 – СИГНАЛЪТ Е ПО чл. 16, ал. 1, т. 1 или 2)
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА ……………….. /РАЙОН/
адрес: ………………………………………..
Р Е Ш Е Н И Е
ПО ВЪЗПИТАТЕЛНО ДЕЛО № …………..
Днес, ……………… 200…. г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ……………………………..
И ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………………….
2. …………………………….
разгледа възпитателно дело № ……………… г. по описната книга на МКБППМН –
община ……………….. по отношение на (името на малолетния /непълнолетния/, ЕГН, адрес)
образувано на основание чл. 16 ЗБППМН по преписка № ……. по описа на …… (РП,
РПУ, РС)

От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени материали
се установи:
/описват се подробно установените факти – извършена проява, последствията,
окончателното отношение на малолетния /непълнолетния/ към извършеното деяние, подробно се
описват мотивите за извършване на деянието/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 МКБППМН
Р Е Ш И:
НАЛАГА НА (трите имена на малолетния /непълнолетния/, роден/а на (дата на раждане),
живущ/а (адрес)

ВЪЗПИТАТЕЛНА МЯРКА “…………” по чл. 13, ал. 1, т. ………
ЗБППМН.

от

Вариант
(когато се налага повече от една възпитателна мярка)
ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ “………” и “………” по чл. 13, ал. 1, т. …… и
т. ……… от ЗБППМН.
Възпитателната мярка (възпитателните мерки) да се изпълнят по следния
ред: …………………………………
(вписват се указанията на тричленния състав за изпълнение на мерките)
Мотиви за решението:

(описват се мотивите на състава за избор и налагане на мярката)
Непълнолетният, неговите родители, родителите на малолетния или лицата,
които ги заместват, както и лицата, които защитават неговите права и законни
интереси, могат в 14-дневен срок да обжалват решението пред Районния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

/……………………/
/ ……………………/
/ ……………………/

Получих копие от решението на МКБППМН
РОДИТЕЛ:
Забележка:
Когато в хода на разглеждане на възпитателното дело се установи, че то не е
изяснено от фактическа страна, председателят на състава отлага неговото разглеждане
и дава един разумен срок (например 14 дни) за изясняване на фактическата обстановка.

ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ НА ВД
С НАЛАГАНЕ НА МЯРКА ПО ЧЛ. 13
(ВАРИАНТ 2 – СИГНАЛЪТ Е ПО чл. 16, ал. 1, т. 3)
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА ………………………./РАЙОН/
адрес ……………………………………………….
Р Е Ш Е Н И Е
ПО ВЪЗПИТАТЕЛНО ДЕЛО № …………
Днес, …………… 200… г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………
И ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………………...
2. …...........................................
разгледа възпитателно дело № ………………… г. по описната книга на МКБППМН –
община ………………….. по отношение на (името на малолетния или непълнолетния, ЕГН,
адрес), образувано на основание чл. 16 ЗБППМН по сигнал № …….. от описната книга
на местната комисия и извършена проверка по същия.
От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени
материали се установи:
/описват се подробно установените факти – извършена проява, последствията,
окончателното отношение на малолетния /непълнолетния/ към извършеното деяние, подробно се
описват мотивите за извършване на деянието/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 МКБППМН
Р Е Ш И:
НАЛАГА НА (трите имена на малолетния /непълнолетния/, роден/а на (дата на
раждане), живущ/а в (адрес)
ВЪЗПИТАТЕЛНА МЯРКА “……………..” по чл. 13, ал. 1, т …… от
ЗБППМН.
Вариант
(когато се налага повече от една възпитателна мярка)
ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ “ …………….” и “ …………….” по чл. 13,
ал. 1, т. …… и т. ……… от ЗБППМН.
Възпитателната мярка (възпитателните мерки) да се изпълнят по
следния ред: …………………….
(вписват се указанията на тричленния състав за изпълнение на
мерките)
Мотиви за решението:
(описват се мотивите на състава за избор и налагане на мярката)

Непълнолетният, неговите родители, родителите на малолетния или
лицата, които ги заместват, както и лицата, които защитават неговите права и законни
интереси, могат в 14-дневен срок да обжалват решението пред Районния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

/…………………/
/…………………/
/…………………/

Получих копие от решението на МКБППМН
РОДИТЕЛ:

Забележка:
Когато в хода на разглеждане на възпитателното дело се установи, че то не
е изяснено от фактическа страна, председателят на състава отлага неговото разглеждане
и дава един разумен срок (напр. 14 дни за изясняване на фактическата обстановка.

ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ НА ВД
ЗА НАЛАГАНЕ НА МЯРКА НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 15
(ВАРИАНТ 1 – СИГНАЛЪТ Е ПО чл. 16, ал. 1, т. 1 или 2)
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………… /РАЙОН/
адрес: ……………………………………………….
Р Е Ш Е Н И Е
ПО ВЪЗПИТАТЕЛНО ДЕЛО № ………. – Р
(тирето и буквата “Р” след номера на делото означава, че става дума да
решение, с което се налага мярка на родител)
Днес, …………….. 200…. г. МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………
И ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………
2. ……………………….
разгледа възпитателно дело № ………… по описната книга на МКБППМН – община
…………….. по отношение на (името на малолетния или непълнолетния, ЕГН, адрес)
образувано на основание чл. 16 ЗБППМН по преписка № ……… по описа на
………(РП, РПУ, РС).
От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени
материали се установи:
(описват се подробно установените факти – извършена проява,
последствията, окончателното отношение на малолетния /непълнолетния/ към
извършеното деяние, мотивите за извършване на деянието, подробно се описват
установените факти относно неполагането на грижи от страна на родителите,
степента в която не е полагана грижа, в какво се е изразявало неполагането на
грижи, какви доказателства са налице относно неполагането на грижи, връзката
между неполагането на грижи и извършването на деянието)
На основание чл. 15, ал. 1 от ЗБППМН комисията
Р Е Ш И :
НАЛАГА НА (трите имена на родителя, адрес, ЕГН) мярка “…………..” по чл. 15,
б. ………. от ЗБППМН.
Мотиви за решението:
(описват се мотивите на състава за избор и налагане на мярката)
Наложената мярка да се изпълни по следния ред: ……………………………
(вписват се указанията на тричленния състав за изпълнение на мярката)
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Районния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/………………../
Получих копие от решението,
РОДИТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………
2. …………………

ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ НА ВД
ЗА НАЛАГАНЕ НА МЯРКА НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 15
(ВАРИАНТ 2 – СИГНАЛЪТ Е ПО чл. 16, ал. 1, т. 3)
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………… /РАЙОН/
адрес: ………………………………………….

Р Е Ш Е Н И Е
ПО ВЪЗПИТАТЕЛНО ДЕЛО № ……. – Р
(тирето и буквата “Р” след номера на делото означава, че става дума за
решение, с което се налага мярка на родител)
Днес, ……………… 200… г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………..
И ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………..
2. ……………………..
разгледа възпитателно дело № …………. по описната книга на МКБППМН – община
………………., образувано на основание чл. 16 ЗБППМН по сигнал № …….. от
описната книга на местната комисия и извършена проверка по същия по отношение на
(името на малолетния /непълнолетния/)

От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени материали
се установи:
(описват се подробно установените факти – извършена проява,
последствията, окончателното отношение на малолетния /непълнолетния/ към
извършеното деяние, мотивите за извършване на деянието, подробно се описват
установените факти относно неполагането на грижи от страна на родителите,
степента в която не е полагана грижа, в какво се е изразявало неполагането на
грижи, какви доказателства са налице относно неполагането на грижи, връзката
между неполагането на грижи и извършването на деянието)
На основание чл. 15, ал. 1 от ЗБППМН комисията
Р Е Ш И :
НАЛАГА НА (трите имена на родителя, адрес, ЕГН) мярка “………..” по чл. 15,
б. …….. от ЗБППМН.
Мотиви за решението:
(описват се мотивите на състава за избор и налагане на мярката)
Наложената мярка да се изпълни по следния ред: ………………………..
(вписват се указанията на тричленния състав за изпълнение на мярката)

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Районния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..

Получих копие от решението,
РОДИТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………
2. ……………………

ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО РАЙОННИЯ СЪД
ЗА НАЛАГАНЕ НА МЯРКА ВУИ ИЛИ СПИ
ВАРИАНТ 1 – СИГНАЛЪТ Е ПО чл. 16, ал. 1, т. 1 или 2
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………… /РАЙОН/
адрес: …………………………………………..
Р Е Ш Е Н И Е

№ ……….

Днес, …………….. 200….. г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………..
И ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………..
2. …………………
разгледа възпитателно дело № …………. г. по отношение на (името на малолетния или
непълнолетния, ЕГН, адрес) образувано на основание чл. 16 ЗБППМН по преписка №
…….. по описа на ……… (РП, РПУ, РС)
От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени
материали се установи:
(описват се подробно установените факти – извършена проява,
последствията, окончателното отношение на малолетния /непълнолетния/ към
извършеното деяние, подробно се описват мотивите за извършване на деянието)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 МКБППМН
Р Е Ш И :
ПРЕДЛАГА
на Районния съд- ……………….. да наложи възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1,
т. 11 от ЗБППМН
вариант
възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗБППМН на
(трите имена на малолетния /непълнолетния/, адрес, ЕГН)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………
2. ……………………
Получих препис от решението на комисията,
РОДИТЕЛ:

ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО РАЙОННИЯ СЪД
ЗА НАЛАГАНЕ НА МЯРКА ВУИ ИЛИ СПИ
ВАРИАНТ 1 – СИГНАЛЪТ Е ПО чл. 16, ал. 1, т. 3
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА ……………….. /РАЙОН/
адрес: ……………………………………..
Р Е Ш Е Н И Е № ………..
Днес, ………………. 200…. г. МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………
И ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………
2. ………………………
разгледа възпитателно дело № …………… г. по отношение на (името на малолетния или
непълнолетния, ЕГН, адрес) образувано на основание чл. 16 ЗБППМН по сигнал № …..... от
описната книга на местната комисия и извършена проверка на същия.
От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени материали
се установи:
(описват се подробно установените факти – извършена проява,
последствията, окончателното отношение на малолетния /непълнолетния/ към
извършеното деяние, подробно се описват мотивите за извършване на деянието)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 МКБППМН
Р Е Ш И :
ПРЕДЛАГА на Районния съд- …………………… да наложи възпитателна
мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗБППМН
вариант
възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗБППМН на
(трите имена на малолетния /непълнолетния/, адрес, ЕГН)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………
ЧЛЕНОВЕ:
1. ………………………
2. ………………………

Получих препис от решението на комисията:
РОДИТЕЛ:

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА ……………………/РАЙОН/
адрес …………………………………………

Р Е Ш Е Н И Е

Днес, ……………… 200…. г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 определен
със заповед № ……………….. на председателя на МКБППМН както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………
ЧЛЕНОВЕ:
1. ………………………
2. ……………………….

Р Е Ш И :

Прекратява възпитателно дело № ……………. на основание ………… (описват
се основанията, според които не може да бъде разгледано възпитателното дело: изтекъл давностен
срок след неговото образуване, навършено пълнолетие след образуване на възпитателното дело и т. н.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/
/
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………
/
/
2. ……………………
/
/

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА …………………… /РАЙОН/
адрес ………………………………………….

Р Е Ш Е Н И Е
Днес, ………………….. 200… г., МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2,
определен със заповед № ……………на председателя на МКБППМН както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………
ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………
2. ……………………….

Р Е Ш И :

1. Отлага образуваното възпитателно дело № ……………. на основание
(описват се основанията – поради неявяване на лицата, които задължително следва да
присъстват на делото; недостатъчно събрани материали и т. н.)

2. Насрочва делото за разглеждане на …….. (дата)
(целесъобразно е срокът за който се отлага делото да не бъде по-дълъг от 14 дни)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/
/
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………
/
/
2. ……………………
/
/

ОБЩИНА ……………………………………………..
…………………………………………………………..
/адрес/
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
А К Т ………….
за установяване на административно нарушение
Днес …………….. 200…. г. в ……….. ч. подписаният ………………….. (трите
– секретар (председател, член) Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
имена)

В присъствие на свидетелите: 1. …………………………………………………….
…………………………………………………………………… ЕГН ……………………….
2. ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………… ЕГН ……………………….
съставих настоящият акт против ……………………………………………………………..
………………………………........ живущ в гр. /с/ …………………………………………...
община ………………………….. адрес: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
ЕГН ………………….. за това, че не е изпълнил решение № ………/……….. 200…. г.
на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, а именно:
(описва се подробно какво е решението и в какво се състои неизпълнението)

С това е виновно нарушил чл. 25 ЗБППМН.
Този акт се състави на основание чл. 36 от ЗАНН и чл. 25а от Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: …………………

НАРУШИТЕЛ: …………………….

СВИДЕТЕЛИ:

Получих препис от акта на ………..
Задължавам се при промяна на
адреса да посоча новия.

1.

…………………

2.

…………………

ПОДПИС:
………………………
Свидетел, присъствал при отказа на нарушителя да подпише акта: ……………..
…………………………………………………………………………………………………..
Възражение на нарушителя …………………………………………………………
В тридневен срок от датата на съставяне на настоящия акт може да направите
допълнителни обяснения и възражения в Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Дата: ………….. 200… г.

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ……………...

ОБЩИНА ………………………………………………………
…………………………………………………………………...
/адрес/

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ …………/ …………… 200… г.

Подписаният ……………………………………………. кмет на …………………..
…………………………………………………………… като взех предвид, че ……………
……………………………………. - секретар (председател, член) на местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е съставил акт
№ ………………
………………………………... против …………………………………………………..........
ЕНГ ………………………….. живущ ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
затова, че на ………………….. 200…. г. в ……… ч. не е изпълнил решение на местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с
което е нарушил чл. 25 от ЗБППМН и на основание чл. 25а от Закона

ПОСТАНОВЯВАМ:
Налагам на …………………………………………………………… глоба в размер
на ………….. лв. словом ………………………………………………………………………
Настоящото постановление е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от датата на връчването чрез ……………………. община пред ……………………..
Районен съд.

КМЕТ НА ……………. …………………
/………………./

