
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 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ 

КМЕТ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН  

 

ПЛАН  
ПРОГРАМА МКБППМН 

 

ЦЕЛ: 

Превенция на девиацията – емоционална интелигентност, правна култура, личностен интегритет 

ПОД ЦЕЛИ: 

1. Концепции, стратегии, политики за превенция на девиацията при подрастващите. 

2.  Проектиране и планиране на модели с индикатори  за качество/ ефективност и ефикасност  управление на качеството в превенцията  

2.  Интегритет институции за превенция на девиацията и асоциалното поведение и защита правата на детето 

3.  Социално-превантивна дейност за здравна култура при подрастващит 

4.  Правна култура, превенция   на асоциално поведение сред подрастващите и защита на деца от насилие, злоупотреба и експлоатация 

5.    Културата, спортът, изкуството фондаменти на превенцията при асосиалното поведение при подрастващите. 

6.    Гражданско образовние – екологосъобразна социализация на подрастващата личност 

7.    Популяризиране на иновативни добри практики на комисията 

8.    Квалификация – придобиване на компететности, личностен интегритет 

 

АКЦЕНТИ 

 

Превантивни порграми на МКБППМН, с акцент върху 

- гражданско образование – правова култура сред подрастващите; 

- превенция на противообществените прояви; 

- превенция на наркотичните зависимости; 

http://www.triaditza.org/


- превенция на агресията и насилието сред подрастващите; 

- превенция на рисковото поведение в интернет; 

- превенция употребата на алкохол; 

- толерантност, дискриминация, емпатия; 

- превенция на ПТП с участието на малолетни и непълнолетни 

- изкуството, спортът, физическата култура – превенция срещу девиация. 

ИНТЕГРАЦИЯ  

 

- Организиране срещи с институции с цел включване в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – училища, читалища, БЧК, 

школи; 

- Организиране срещи с ученически парламент , УКБППМН за включване в дебати  за превенция на девиантното поведение и 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

- Разпространение на информационни брошури по програмите на МКБППМН; 

- Организиране и провеждане на турнири, състезания, изложби с образователни институции на територията на район „Триадица” 

- Съвместни мероприятия със спортни школи, и АРТ школи. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Обучения на педагогически съветници, училищни психолози и други педагогически специалисти от преподаватели от СУ „Св. Климент 

Охридски” 

Обучение на обществени възпитатели 

Обучение за членовете на МКБППМН 

Участия в национални форуми, конференции организирани от ЦКБППМН. 

МОНИТОРИНГ 

 

Проследяване: 

-  Ресурса – личностен интегритет и професионални компетентности на обществените възпитатели; 

- Технологиите в процесите на взаимодействие с малолетния/ непълнолетния; 

- Резултати – положителни в семейна, училищна и приятелска среда, самооценка, самоконтрол. 

- Дейността на ИДПС 

Методически иструментариум – карта самооценка, рейтинг скала, тест, проект 

Оценка на риска 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Издаване на печатен и електронен орган – бюлетен за дейността на МКБППМН; 



Указания и методическо помагало на УКБППМН – при необходимост; 

Организиране работна среща с директори на училища за презентиране програмите, дейността  на МКБППМН за съвместна превантивна 

дейност; 

Информиране за дейността на Центъра към МКБППМН; 

Информиране на графика на работа на специалистите в Центъра към МКБППМН. 

Иницииране работни срещи с педагогически съветници и/ или представители на УКБППМН, с цел координиране на работата ни и обмяна на 

информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна дейност. 
 

ЦЕЛ ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРЕН ОРГАН/ 

ПАРТНЬОР 

ФИНАНСИРАНЕ  СРОКОВЕ 

ЦЕЛ 1: Проектиране, 

приоритизиране, 

делегиране  политика 

за превенция на 

противообществени

те прояви. 

1. Управление на 

качеството в 

МКБППМН като орган 

интегриращ и 

координиращ  

системата за превенция 

на детското асоциално 

поведение. 

1.1 Приемане на отчет за дейността на 

МКББМН за 2019 г. и план-програма за 2020 г., 

анализ, хипотези, концепции 

Председател и Секретар 

на МКБППМН 
Не е необходимо м. януари 

  

 

1.2 С подходите процесуален и системен подходи 

при управление на качеството провеждане на 

ежемесечни заседания на МКБППМН и заседания 

на бюро по чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН за вземане на 

решения за ефективни процеси и резултати. 

Председател и Секретар 

на МКБППМН, членове 

на МКБППМН 

Бюджет на 

МКБППМН 

през цялата 

година 

  1.3 Участие в разработването и прилагане на 

планове, програми и стратегии – СО, район 

„Триадица” 

Членове на МКБППМН Не е необходимо през цялата 

година 

  1.4 Изготвяне на концепции и проекти за 

интегриране ресурсите на МКБППМН  с 

ресурсите на образователни, културни и др. 

институции за превенция на девиацията и 

предотвратяването и противодействието на 

престъпността и противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните и тяхната 

социална защита и развитие. 

МКБППМН,Общест

вени възпитатели 

Не е необходимо през цялата 

година 

  1.5. Участие на МКБППМН в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие 

при работа в случаи на деца жертви или в риск 

от насилие. 

Секретар МКБППМН Бюджет 

МКБППМН 

през цялата 

година 



ЦЕЛ 2: Интегриране 

ресурси между 

институциите  за 

взаимодействие при 

ефективно 

преодоляване на 

противообществени

те прояви и защита 

правата на децата. 

1. Проектиране и 

прилагане модели за 

интегриране на ресурси 

за превенция на 

девиацията с 

институции /РПУ СДВР, 

отдел "Закрила на 

детето", местна власт, 

младежки организации, 

НПО 

1.1 Участие на представители от ДПС, Д'СП", 

образователните институции и др. в състава 

и/или заседанията на МКБППМН. 

 

 

МКБППМН, ИДПС, 

Д"СП", и др. 

институции, организации 

 

 

Бюджет 

МКБППМН 

 

 

 

        при 

необходимост 

 

  1.2 Работна среща с членовете и 
обществените възпитатели 
МКБППМН, инспектори ДПС – „Политики и 
модели за превенция на асоциалното 
поведение на подрастващите в дигитална 
среда“ 
 

МКБППМН, ИДПС Бюджет 

МКБППМН 

м. март 

м. септември 

  1.3.Кръгла маса „Институциите и 
превенцията на асоциалното поведение на 
подрастващите. Превенция чрез 
образование. Правна култура. Дигитална 
култура“с участието на ръководители на 
образователни институции, 
представители на РУО София-град, 
Дирекция“СП“, ДПС, МВР – 04 РПУ СДВР, 
ЦКБППМН, членове и обществени 
възпитатели на МКБППМН 

МКБППМН, МОН-РУО 

София-град, МВР-04 

РПУ СДВР, 

ръководители на 

образователни 

институции, ДПС, 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

Бюджет 

МКБППМН 

м. октомври 

  1.4. Работни срещи за набелязване на 

конкретни мерки за работа с 

малолетни/непълнолетни лица, преминали през 

комисията и деца в риск. 

МКБППМН, отдел 

"Закрила на 

детето",и др. 

Не е необходимо при  

необходимост 

  1.5 Осигуряване на подкрепа на нуждаещи се 

деца и семейства на деца в риск или извършили 

противообществени прояви чрез насочване и 

предоставяне на социални услуги в 

общността, финансови и др. помощи, 

професионално консултиране и ориентиране. 

МКБППМН, Д"СП", 

Бюро по труда, района 

„Триадица“ - 

администрация, НПО 

Бюджет 

МКБППМН 

 при 

необходимост 

  1.6. Изготвяне на индивидуални програми за Секретар на МКБППМН Не е необходимо През 



обществено въздействие на непълнолетни 

осъдени лица 

цялата 

година 

 2. Приоритетни 

програми на 

взаимодействието на 

МК със семейството, 

обществените 

възпитатели, и 

органите на 

образованието. 

2.1 Информиране и работа с деца, които са в 

рискова семейна или приятелска среда, подадени 

от педагогическите съветници или 

ръководството на училището, след писмена 

заявка, удостоверяваща съгласието на 

родителите за определяне на обществен 

възпитател. 

МКБППМН, 

УКПППМН, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  

 
2.2 Осигуряване на навременна консултативна 

и корекционно-възпитателна помощ при 

подаден сигнал от родители, учители и др. при 

възникване на конфликт или казус по 

отношение на деца в риск или извършители на 

противообществени прояви. 

МКБППМН, 

УКПППМН, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  

 
2.3 Работни срещи с педагогическите съветници 

и/или представители на УКПППМН с цел 

координиране на работата и обмяна на 

информация за деца в риск, както и 

разработване на идеи за превантивна работа 

МКБППМН, 

УКПППМН, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  2.4 Участие на членове на МК и/или обществени 

възпитатели в родителски срещи и часове на 

класа по покана на училищното ръководство. 

МКБППМН, Обществени 

възпитатели,  

ръководители на 

образователни 

инситуции 

Не е необходимо През 

цялата 

година 

  

 
2.5 Посещения в семейства на деца в риск и 

осигуряване на безплатни правни и педагого- 

психологични консултации. 

МКБППМН, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  

 
2.6 Оказване на методическа помощ с материали 

на членовете на УКПППМН и училищните 

ръководства. 

МКБППМН, Обществени 

възпитатели, 

УКПППМН,  

ръководители на 

образователни 

институции 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

 3. Модели на 

взаимодействие при 

3.1 Насочване на деца в риск или деца с 

противообществени 

прояви към Дирекция "Социално подпомагане" и 

МКБППМН, Д"СП" Не е необходимо През 

цялата 

година 



социалната закрила на 

малолетни и 

непълнолетни, 

нуждаещи се от помощ 

отдел "Закрила на детето" за предоставяне на 

мерки за социална 

защита. 

ЦЕЛ 3: Здравна 

култура и  социално-

превантивна дейност 

1. Превенция на 

рисковото поведение и 

промотиране на 

здравето на децата 

1.1. Провеждане на информационни инициативи 

сред учениците по проблеми, свързани със 

здравословния начин на живот, разпространение 

на брошури,  презентации. 

Спазване изискванията при създалата се 

пандемична обстановка, запазване собственото 

си здраве и отговорността за здравеопазването 

на обществото  

МКБППМН, 

Обществени 

възпитатели, 

образователни 

институции 

Бюджет 

МКБППМН 

По 

предварително 

уточнен 

график с 

училищата м. 

май-юни 2020г. 

  

 
1.2 Провеждане на информационни инициативи 

за повишаване на информираността на децата 

за разпространението на ХИВ/СПИН и други 

болести, предавани по полов път.  

МКБППМН, 

Обществени 

възпитатели, район 

„Триадица“-

администрация, 

образователни 

институции, 

Медицински 

специалисти 

Бюджет 

МКБППМН 

м. декември  

 2. Опазване здравето и 

живота на децата като 

участници в пътното 

движение. 

2.1 Взаимни проекти с образователните 

институции за безопасно поведение на 

пешеходците и водачи на МПС-та и избягване на 

рисковите ситуации за ПТП-та целогодишно. 

2.2. реализиране обучителна програма с 

Института за безопасно движение  по 

пътищата 

МКБППМН, Обществени 

възпитатели, 

район „Триадица“-  

администрация, 

ДПС 

Бюджет 

МКБППМН 

м. април-

юни  

 3. Превенция на 

зависимостите 

3.1 Форуми организирани от МК за интегриране 

ресурсите с цел превенция и противодействие на 

употребата на ПАВ. Рискови фактори. 

Противодействие на нарко разпространението в 

училище. 

МКБППМН, 

Обществени 

възпитатели, 

образователни 

институции, район 

„Триадица“- 

администрация, 

ДПС 

Бюджет 

МКБППМН 

м октомври  

  3.2. Консултиране на деца и родители за справяне 

с проблеми, свързани с употребата на 

Обществени 

възпитатели 
Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 



наркотици. година 

  3.3 Реализиране на проекти с активното участие 

на учащите  за превенция на тютюнопушенето. 

Създаване на видеоклипове. 

МКБППМН, Обществени 

възпитатели, 

образователни 

институции 

Бюджет 

МКБППМН 

м.Февруари-

м.юни  

ЦЕЛ 4: Управление на 

качеството в 

политиките за 

защита на деца от 

насилие, злоупотреба 

и други форми на 

експлоатация и 

превенция на 

асоциално поведение 

сред подрастващите 

1. Повишаване на 

ефективността на 

действията/ мерките за 

закрила на деца, жертви 

на насилие или в риск от 

насилие 

и деца, правонарушители 

1.1. Съвместни проверки по установяване и 

актуализиране на лицата, проявяващи се като 

нарушители на обществения ред в питейни 

заведения или на други обществени места, 

вечерен час 

РУП, Д "СП", 

МКБППМН, района 

администрация 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  1.2 Интегриране ресурсите  между 

институциите - МКБППМН, дирекция 

„Социално подпомагане“ отдел "Закрила на 

детето", ДПС при РУП и педагогически 

специалисти за осъществяване на съвместни 

действия чрез организиране на екипна работа с 

деца, изпаднали в конфликт със закона и деца, 

жертви или в риск от насилие. 

МКБППМН, ДПС, Д 

"СП", 

Район „Триадица“- 

администрация, 

УКПППМН 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  1.3.Иницииране на работни срещи на обществени 

възпитатели с районни инспектори и училищно 

ръководство за установяване на деца в риск, 

провеждане на индивидуални срещи с децата и 

родители и оказване на корекционно-

възпитателна помощ. 

МКБППМН, Обществени 

възпитатели, РУ 04 – 

СДВР 

образователни 

институции 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

 2. Повишаване 

осведомеността на децата 

и на техните семейства 

относно правата на 

детето, насилието над 

децата 

и стимулиране на 

активното им участие в 

противодействие на 

2.1 Лекции, дискусии с подрастващите по 

проблема за трафика на хора и деца. 

МКБППМН, РУП, ЦПР, 

район „Триадица“- 

администрация, 

образователни 

институции 

Бюджет 

МКБППМН 

м. януари-м. 

юни 



насилието 

Дейността на КОЦДР към 

МК 

  

 
2.2 Правна култура "Противообществени 

прояви и наказателна отговорност при 

малолетните и непълнолетните"- лекции, 

дискусии във физическа или онлайн среда в 

образователните институции, запознаване 

със ЗБППМН и дейността на комисията. 

МКБППМН, ИДПС, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През цялата 

година по 

предварително 

съгласуван с 

училищата 

график. 

  

 
2.3 Разпространение на информационни 

брошури, бюлетини за дейността на 

МКБППМН и на КОЦДР – консултативно 

образователния център за деца и родители. 

МКБППМН, О "ЗД" Бюджет 

МКБППМН 

м. 

септември  

  

 
2.4 Презентации, лекции, дискусии, тренинги във 

физическа и онлайн среда на обществените 

възпитатели в часовете на класа, когато се 

засягат приоритетни теми за МКБППМН и 

образователните институции. Популяризиране 

на позитивни и ненасилствени подходи за 

решаване на конфликти, въз основата на 

толерантност, емпатия, разбирателство, 

равнопоставеност и т.н. 

МКБППМН, 

Обществените 

възпитатели,  

ръководители на 

образователни 

институции 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

ЦЕЛ 5: Мотивиране и 

интегриране за 

дейности по 

интереси – АРТ, 

дигитален свят, 

спорт, изкуства, 

литература 

1. Изграждане среда за 

максимално разгръщане 

потенциала на детска 

личност – критично 

мислеща, креативна и с 

емпатия към 

действителността. 

1.1 Включване на деца, преминали през 

МКБППМН в спортни и културни мероприятия, 

организирани от районната администрация  

МКБППМН, Обществени 

възпитатели, 

район „Триадица“- 

администрация. 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

  1.2. Информационни инициативи "Безопасна 

ваканция" -флайери с препоръки за щастливо 

лято. 

МКБППМН Бюджет 

МКБППМН 

1 юни  

  1.3.. Участия в концерти, състезания, 

олимпиади. Провеждане на конкурси за 

рисунки, есе, презентации, фотографии и 

др. на различни теми. 

КОЦДР – студио „АРТ“, клуб „Лидер“, 

зона „Спорт“ 

МКБППМН, район 

„Триадица“- 

администрация, 

образователни 

институции, 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 



  
ЦЕЛ 6: Гражданско 

образование -  

екологосъобразна 

социиализация на 

детската личност 

1. Гарантиране правото 

на децата на мнение и 

участие в процесите на 

взимане на решения 

1.1 Работни срещи с Ученически парламенти, 

УКПППУ и МКБППМН  за разработване и 

реализиране на проекти за превантивна дейност 

на МКБППМН. 

МКБППМН Не е необходимо През 

цялата 

година 

  1.2 Създаване на пространство за свободно 

изразяване на мнение и становища на децата по 

време на възпитателните дела и всички 

кампании, организирани от МКБППМН по теми, 

които пряко ги засягат. 

МКБППМН, Д"СП" Не е необходимо През 

цялата 

година 

 2. Възпитаване на 

гражданска активност и 

културно самосъзнание. 

2.1 Разработване и реализиране на проекти 

за културното наследство и исторически 

ценности 

2.2. Дискусионни срещи при разработване и  

реализирани проекти с правна , социална и 

културна значимост 

МКБППМН, Обществени 

възпитатели, 

образователни 

институции,  

Бюджет 

МКБППМН 

м.май  

ЦЕЛ 7: 

Популяризиране 

дейността на 

комисията 

1. Информиране на 

обществеността за 

дейността на 

МКБППМН 

1.1 Популяризиране на добри практики и 

информиране обществеността за 

дейността на  МКБППМН. 

МКБППМН, 

район 

„Триадица“- 

администрация, 

Не е необходимо През 

цялата 

година 

  1.2 Публикуване на материали за дейността, за 

предстоящи и реализирани инициативи на 

МКБППМН в официалния сайт на  район 

„Триадица”, бюлетин, презентации, 

информационни материали 

МКБППМН, 

район 

„Триадица“- 

администрация 

Не е необходимо През 

цялата 

година 

  

 
1.3. Организиране на открити работни и 

дискусионни срещи, на които да бъдат 

презентирани дейностите, програмата и 

кампаниите на комисията. 

МКБППМН, район 

„Триадица“- 

администрация, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

ЦЕЛ: 8  

Квалификацията, 

придобиване на нови 

компетентности 

1. Повишаване на 

квалификацията на 

професионалистите, 

работещи с деца за 

прилагане на мерки за 

превенция на насилието 

1.1 Организиране и участие в семинари, курсове, 

обучения на членовете на комисията и 

обществените възпитатели и други 

специалисти, имащи отношение към превенцията 

на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

Кръгла маса „Институциите и превенция на 

МКБППМН, район 

„Триадица“- 

администрация, 

Обществени 

възпитатели 

Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 



асоциалното поведение на подрастващите. 

Превенция чрез образование 

  

 
1.2 Провеждане на индивидуално обучение-

супервизия на обществените възпитатели. 

Секретар на МКБППМН Бюджет 

МКБППМН 

През 

цялата 

година 

 

ПРОГРАМА 

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СО, РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

№ ТЕМА ЛЕКТОР ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Правна култура. Закон за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 

Проф. д-р Георги Петров  Ученици /учители 

2. Предпазване на децата от въвличане в противоправна дейност Проф. д-р Георги Петров Ученици /учители  

3. Психология на отношенията между съученици Д-р Светлана Велкова Ученици 

4. Психология на отношенията между ученици и учители Д-р Светлана Велкова Ученици /учители 

5. Психология на отношенията между родители и деца Д-р Светлана Велкова Ученици /родители 

6. Емпатия и толерантност  Мария Енчева Ученици /учители 

7. Позитивното мислене, психологията на успеха Калин Делев Ученици 

8. Емоционална интелигентност Д-р Светлана Велкова Ученици /учители 

9. Трафик на деца. Борбата с трансграничната престъпност Проф. д-р Георги Петров Ученици /учители 

10. Рискова среда - наркотици, рисково поведение, зависимости  Д-р Юри Кацаров Ученици /учители 

11. Енергийните напитки – здравна култура Д- Светлана Велкова Ученици 

12. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз Калин Делев Ученици /учители 

13. Интернет общуване, социални мрежи и зависимости Проф. д-р Георги Петров Ученици /учители 

14. Предизвикателствата на съвременното родителство, комуникация Д-р Юри Кацаров Родители 

16. Интерактивните технологии и психологическият климат в клас Мария Енчева Ученици/учители 

17. Дигиталното обучение. Дигиталното пространство и социализация на 

подрастващите. 

Д-р Светлана Велкова Педагогически 

специалисти 

18. „Диагностични средства за изготвяне на психологичен статус при деца и 

юноши“ 

Светослав Арнаудов Педагогически 

специалисти 

19. Студио «АРТ» Мария Енчева, Калин Делев, Сърпухи 

Пилибосян 

Ученици 

20. Студио «Спорт» - шах  Ученици 

21. Клуб «Лидер»  Д-р Светлана Велкова, Светослав Ученици 



Арнаудов 

 ТРЕНИНИГИ   

1. Решаване на конфликти Мария Енчева, Калин Делев Ученици 

2. Работа в екип Мария Енчева, Калин Делев Ученици 

3. Правата на детето – права и отговорности – за начален етап Мария Енчева, Калин Делев Ученици 

4. Приятелството Наташка Делевска, Мария Енчева Ученици 

 ФИЛМИ   

1. „Не дишай“ превенция на тютюнопушенето Инпектори ДПС Ученици 

2. „Отвори очи“ превенция на трафик Инпектори ДПС Ученици 

3. „Пропуснат живот“ превенция на дрогата Инпектори ДПС Ученици 

 

План-програмата може да бъде актуализирана през цялата година. 

 

 
Д-Р БОЙКА СОФИЙСКА 

СЕКРЕТАР МКБППМН 

 

 


