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СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С 
ДЕЦА 
ДЕЙНОСТИ И СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И 
ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА 
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ЕКИП ОТ: 
ПЕДАГОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ 
дългогодишни преподаватели в училища, с доказани качества и умения в 
работата с деца – индивидуално и в екип 
МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАШИТЕ: 

 АНОНИМНОСТ 

 ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

 КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВАШИТЕ ДЕЦА 

 КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ 
ЛОГОПЕДИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

 ПОМОЩ В ТЪРСЕНЕТО НА ВАЖНИ ЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО ВИ 
РЕШЕНИЕ 
Заявка за посещение на родителска среща от лектор, работещ в Център за 
превантивна и възпитателна работа с деца към МКБППМН; 
Заявка за посещение в часа на класа от лектор, работещ в Център за 
превантивна и 
възпитателна работа с деца към МКБППМН; 
Заявка за работа в Центъра за превантивна и възпитателна работа с деца. 
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЦПВРД е създаден през 1994 г. по предложение на МК БППМН, като помощен 
орган за осъществяване на социално-превантивната и корекционно-
възпитателната 
дейност на територията на община Козлодуй. 
Дейността си по организирането, координирането и ръководенето на 
превенцията на детската престъпност и корекция на девиантното поведение 
сред децата 
от 8 до 18 години ЦПВРД ще осъществява в партньорство с училищата на 
територията 
на общината, социалните услуги за деца (Център за обществена подкрепа 
(ЦОП), гр. 
Козлодуй и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан, 
спортните клубове, Инспектор „Детска педагогическа стая” към РУ-Козлодуй, 
Отдел 
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, 
Дирекция 



„Бюро по труда”, гр. Козлодуй и ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй и НПО в общината и 
др. 
Целта на институционалната взаимопомощ е съвместното постигане на 
навременно и 
ефективно разрешаване на проблемите на децата в общината. 
II. УПРАВЛЕНЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЦПВРД 
И ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ. 
Дейността ЦПВРД ще се ръководи от секретаря на МК БППМН, заедно с екип 
от трима координатори, които ще осъществяват реализацията на основните 
задачи 
свързани с превантивната и корекционно-възпитателна работа с малолетни и 
непълнолетни. 
Дейността на ЦПВРД е акцентирана в основните две направления: 

 Превантивна дейност; 

 Корекционно-възпитателна работа; 
Дейността им се осъществява чрез следните звена: 
1. Екип от специалисти работещи по проблемите на детската личност; 
2. Екипи за превенция; 
3. Консултативен кабинет по проблемите на детската личност; 
4. Съвет на обществените възпитатели; 
5. Институционален екип за проверка и изясняване на случаи; 
6. Информация, прогностика и връзки с обществеността 
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 
1. Направление „Превантивна дейност” 
При организирането на превантивната дейност се изхожда от презумпцията, че 
малолетните и непълнолетните, поради своята незрялост, са в потенциален 
риск и поради това се провежда не само криминологична, но и обща социална 
превенция. Целта на това направление е поставянето на детето в 
здравословна и творческа среда, където най-добре да развие личностния си 
потенциал и социалните си умения, което е най-ефективното противодействие 
на всички застрашаващи здравето и живота на децата асоциални умения. 
 
1.1. Екип от специалисти работещи по проблемите на детската 
личност. 
Eкипът ще се състои от представители на институциите работещи по 
проблемите на децата, който ще се събира ежемесечно и ще се обсъждат 
малолетните и непълнолетните в риск, като ще се набелязват конкретни мерки 
за преодоляването на съответните дефицити. Акцент на срещите е и 
осъществяване на обмяна на опит между институциите занимаващи се с деца с 
проблеми. 
 
1.2. Консултативния кабинет по проблемите на детската личност е 
свързващото звено между двете направления – Превантивна дейност и 
корекционно-възпитателна работа. 
Консултативния кабинет чрез индивидуални консултации подпомага и 
насочва родителите, децата, учителите, институциите и организациите при 
решаване на проблемите свързани с възпитанието, отглеждането и 
реализацията на малолетните и непълнолетните. В зависимост от случая 
консултативния кабинет ще работи в тяхно сътрудничество с ЦОП, гр. 



Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ЦПЛР-ОДК и Център за личностно развитие 
„Барака”. Функциите на консултативния кабинет са: консултативно 
– диагностична и информативна. Предмет на работа на консултативния кабинет 
са деца 
и техните родители потърсили доброволно психологическа помощ, деца и 
техните семейства насочени от кл. ръководители, училищните ръководства, УК 
БППМН и обществените възпитатели и деца настанени във СПИ, ВУИ и ПД и 
техните родители. 
Съдържание на дейността 
индивидуални консултации от специалисти за родители, учители, деца и други 
с по-широк спектър от проблеми в сферата на семейството, здравето, 
общуването, образованието, морална и правна култура и др; 
консултации за конкретно научно подпомагане на индивидуалната корекционна 
работа при смущения в психическото развитие и социалната реализация на 
подрастващите, при трудности в общуването с възрастни и връстници, работа 
по предотвратяване извършването на аморални прояви и правонарушения; 
диагностициране на деца с емоционални и поведенчески дефицити, чрез 
участието на психолози от консултативния кабинет в Екипа от специалисти 
работещи по проблемите на детската личност. 
Структура и организация на дейността: 
В състава на консултативния кабинет по проблемите на детската личност 
влизат: 
обществените възпитатели към МК БППМН и привлечените специалисти от 
училищата на територията на общината, ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, 
ЦПЛР-ОДК и Център за личностно развитие „Барака”. Кабинетът осъществява 
консултации на общинско и училищно ниво. 
Взаимодействие на консултативния кабинет по проблемите на детската 
личност: 
1. На вертикално равнище: - родители; учители; деца; 
2. На хоризонтално равнище - УК БППМН, ДПС, ОЗД и Обществени 
възпитатели 
към МК БППМН община Козлодуй. 
Членове: 
Всички обществени възпитатели към МК БППМН. 
2. Направление „Корекционно-възпитателна работа” 
В системата на корекционно-възпитателната работа ще се разчита на 
постигнатия синхрон в работата на обществените възпитатели, УК БППМН, 
директорите на училищата на територията на общината, И ДПС, ОЗД, ЦОП, гр. 
Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, спортните клубове, ЦПЛР-ОДК и Дирекция „Бюро по 
труда”. Целта на направлението е оказване на помощ на детето в зависимост 
от интересите му от институциите работещи по проблемите на детското 
развитие. 

 Дейността на направлението е разделена в 2 основни звена: 
2.1. Съвет на обществените възпитатели 
В него участват възпитателите, който работят към МК БППМН притежаващи 
съответния педагогически опит, интелектуален потенциал и психологическо 
мислене, които са най-близо да ежедневните проблеми на децата. Методите за 
работа на обществените възпитатели са разнообразни и зависят от 
спецификата на детската личност – разговори на общ. възпитател с класните 
ръководители, срещите със семействата, опознаване на приятелското 



обкръжение, включването на детето в групи по занимания и интереси, беседи в 
неформална среда, оказване на подкрепа на родителите пред Д „СП”, гр. 
Козлодуй, Д”БТ”, гр. Козлодуй са само част от методите за въздействие, с които 
се цели преодоляването на поведенческите и емоционални дефицити на 
малолетните и непълнолетните поставени от МК БППМН под надзор. 
Съветът се събира ежемесечно като се обсъждат децата поставени под надзор 
и се постига екипност и обмяна на опит за методи и способи водещи до 
положителна промяна и др. 
Членове: 
Всички обществени възпитатели към МК БППМН. 
2.2 Институционален екип за проверка и изясняване на случаи 
В този екип в зависимост от конкретния сигнал подаден от съответната 
институция ще бъдат включени специалисти работещи по проблемите на 
детската личност, чиято цел е изясняване на фактическата обстановка, 
причините за възникналият проблем или ситуация и набелязване на конкретни 
мерки за преодоляването им. ( Конкретни сигнали от РП, гр. Козлодуй, РУ-
Козлодуй и ОЗД към Д „СП”, гр. Козлодуй). 

 Като обединително звено се явява: 
3. Информация, прогностика и връзки с обществеността. 
3.1. Екип за популяризиране на дейността. 
Този екип ще се занимава със създаване, структуриране и популяризиране на 
дейността на ЦПВРД като помощен орган към МК БППМН, както и на самата 
комисия. 
Екипът ще се занимава с проучване на програми и проекти, в които МК БППМН 
може  да участва. 


