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СТАТУТ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ – ПОМОЩЕН ОРГАН НА МК БППМН – ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ
І. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. С настоящия статут се определят организацията, основните цели,
структурата и дейността на Консултативния кабинет за социална
превенция.
2. Консултативният кабинет за социална превенция е създаден на
основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН като помощен орган към
МКБППМН в община Септември.
3. В Консултативния кабинет се извършва консултативна, възпитателнокорекционна дейност на деца на възраст 8 – 18 години и техните
родители, както и дейност по програми и проекти, свързани с
превенцията на противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни и престъпления на непълнолетни.
4. Консултативният кабинет за социална превенция е част от структурата
на Местната комисия за борба с протибообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните.
ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНСУЛТАТИЧНИЯ КАБИНЕТ
1. Подпомага МКБППМН в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от
ЗБППМН по предотвратяване на противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и и престъпленията на непълнолетни на
територията на общината.
2. Извършва корекционно-възпитателна дейност при условията и реда на
чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН.
3. Организира консултативни дейности и обучения в изпълнение на
възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 5 и мерките по чл. 15, ал.
1, т. 2 от ЗБППМН.
4. Развива дейност, свързана с участието в проекти и програми, насочени
към превенция на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните.
5. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си и оказва помощ при поправянето и превъзпитанието на
извършителите на противообществени прояви и престъпления.
ІІІ. СТРУКТУРА
1. В Консултативния кабинет работи екип от специалисти – обществени
възпитатели към Местната комисия за БППМН, чиято дейност е
регламентирана в гл. VІІІ от ЗБППМН, Статута на обществения
възпитател, Етичния кодекс на работещите с деца и в настоящия
Статут.

2. Местната комисия за БППМН, по предложение на Секретаря на МК,
определя състава на обществените възпитатели и необходимия брой
консултации към Консултативния кабинет на МК за всяка календарна
година.
3. Екипът от специалисти към МК работи в определени работни дни и
часове по график, изготвен от Секретаря, съгласно раздел V от
настоящия Статут.
4. Секретарят на МК ежемесечно актуализира графика на специалистите
в Консултативния кабинет.
5. При необходимост от допълнителни консултации с други специалисти
(юрист, социален работник и др.), които не са включени в състава на
консултантите, по решение на МКБППМН в екипа от специалисти
могат да бъдат включени и членове от състава на МК.
ІV. ОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА
1. Корекционно-възпитателна дейност, в изпълнение на чл. 41, ал. 1 и
ал. 2 от ЗБППМН:
Дейността се осъществява чрез:
– Провеждане на срещи, разговори и беседи на обществения възпитател с
малолетните/ непълнолетните, техните родители или лицата, които ги
заместват.
– Откриването и отстраняването на рисковите фактори, водещи до
извършването на противообществени прояви или престъпления:
неблагоприятна семейна и приятелска среда, бягства от дома,
непосещаване на училище, наличие на вредни навици – тютюнопушене,
употреба на алкохол, наркотични вещества и др.
– Изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация.
– Съдействие при осъществяване на необходимото взаимодействие с
различни институции.
– Съдействието за правилното организиране на свободното време на
малолетните/непълнолетните с противообществени прояви.
2. Консултативна дейност и обучения в изпълнение на възпитателните
мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 и мерките по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН
2.1 Дейността се осъществява в зависимост от конкретните потребности на
лицата. При възможност се провеждат психологични или психиатрични
изследвания от психолозите или психиатъра в Кабинета, а при
необходимост се привличат и външни специалисти. С тези дейности се
цели:
– преодоляване на отклоненията в поведението;
– физическо и психично развитие на малолетния/ непълнолетния и
съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето;
– социална адаптация;
– съдействие за добри отношения между родители и деца;
– подпомагане родителите по въпросите за възпитанието.

2.2 Професионална помощ и подкрепа в Консултативния кабинет за
социална превенция могат да получат и деца, които не са с наложени
мерки от МЛБППМН, но съществува сериозна опасност за тяхното
възпитание и развитие, насочени различни институции – училищни
комисии за БППМН, инспектор Детска педагогическа стая /ИДПС/, отдел
„Закрила на детето” /ОДЗ/ и др.
2.3 Насочване и съдействие е предвидено и за деца, пребиваващи в СПИ,
ВУИ, поправителен дом или освободени от там, както и условно осъдени
или предсрочно освободените.
3. Горепосочените дейности се извършват безплатно и при пълна
поверителност.
4. При осъществяването на своята дейност обществените възпитатели
и другите консултанти към Кабинета се ръководят от принципите на
законност, отговорност, координация, подкрепа, емпатия и уважение
към личността на малолетния/непълнолетния, неговите родители или
лицата, които ги заместват.
5. Популяризирането на дейността на Консултативния кабинет за
социална превенция в медиите, в училищата, пред обществеността на
община Септември е приоритет на МКБППМН, чийто помощен орган
е Кабинета.
V. РЪКОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ФИНАНСИРАНЕ
1. Ръководството се осъществява от страна на МКБППМН.
2. Дежурствата в Кабинета се извършват съгласно изготвен месечен
график от Секретаря на МКБППМН.
3. Проверките се осъществяват от МКБППМН.
4. Издръжката и дейността на Консултативния кабинет за социална
превенция се финансира от републиканския бюджет и от бюджета на
община Септемрви.
VІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
В Кабинета се води следната документация:
1. Дневник за проведените консултации на лицата с наложени мерки по
чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН, за подадени сигнали
от гражданите или организации по проблеми, свързани с дейността на
МКБППМН.
2. Информация от специалистите в кабинета за приключилите
консултации по изпълнение на горепосочените мерки по ЗБППМН.
VІІ. КОНТАКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1. При осъществяване на дейността си екипът от специалисти се
взаимодейства с :
–
Местната комисия за БППМН;
–
Местните комисии за БППМН от други общини в страната;
–
Инспектори Детска педагогическа стая;

–
Училищни комисии за БППМН от училищата на общината;
–
Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”;
–
Педагогически съветници и класни ръководители;
–
Органи и организации, имащи отношение към проблемите на
асоциалното и рисково поведение на малолетни и непълнолетни.
VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ
СТАТУТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ
1. Статутът на Консултативния кабинет е утвърден с решение, взето в
протокол от заседание на МКБППМН.
2. Измененията и допълненията на Статута на Консултативния кабинет
могат да бъдат правени по предложение на членовете на МК,
утвърдени с решение на МКБППМН.

