




ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”



“Отговорността да възпитавам” (книжка за родители) се издава в рамки-
те на инициативата “Открити дни на местните комисии – 2009 г.”, по време 
на която местните комисии за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните в Община Варна популяризират своята 
превантивна и корекционно-възпитателна работа с деца и родители.

Книжката е малък ориентир за родителите – дали в забързаното си все-
кидневие не пропускат важни моменти от живота с детето си.



Да отглеждам детето си в  ¾
семейна среда, изпълнена с 
обич, разбиране, търпение;
За здравето на моето дете; ¾
За изхранването на моето  ¾
дете;
За физическото развитие на мое- ¾
то дете;
За осигуряването на дом и безопас- ¾
ност за моето дете;
За емоционалното развитие на моето дете; ¾
За образованието на моето дете; ¾
За възпитанието на моето дете. ¾

Да искам и да получавам съдействие от органите по Закона за закрила на 
детето.

Да бъда информиран и консултиран за всички мерки и действия, пред-
приемани по Закона за закрила на детето, освен ако информацията би засег-
нала интересите на детето ми, и да поискам промяна на мерките при измене-
ние на обстоятелствата.

Много деца – много грижи; няма деца – няма щастие.



Щастлив е онзи, който е щастлив с децата си.

не забравям, че и аз съм бил дете; ¾
съзнавам, че възпитавам не само когато разговарям с детето си или го  ¾
поучавам, а през всеки един миг от моя живот;

общувам с детето си – колкото мога повече през деня,  ¾
през почивните дни, през празниците;

разговарям с детето си по всички въпроси,  ¾
които са важни за него (приятели, Интернет, 

компютърни игри, музика, мода, образова-
ние, политика, секс, алкохол, цигари, нарко-

тици, коли и т.н., и т.н.);
познавам приятелите на детето си; ¾
зная как детето ми се държи в учили- ¾

ще, какви са неговите успехи/неуспехи, 
познавам класния му ръководител, 

учителите му;
зная какво обича да прави де- ¾

тето ми през свободното си време;
зная кога се прибира вкъщи; ¾
уважавам и зачитам негово- ¾

то мнение;
внимавам за всяка промяна  ¾

в поведението му.



Детето умее да оби-
ча онзи, който го обича – 
то може да се възпитава 
само с любов.

Старая се да съм добър  ¾
пример за подражание;
Поставям ясни правила и   ¾
граници;
Последователен съм в изисква- ¾
нията си;
Не давам напразни обещания; ¾
Налагам забрани, като обяснявам мотивите си  ¾
(вярвам на детето си, но нямам доверие на другите около него);
Поверявам му част от домашните задължения (чистене, пазарене и т.н.); ¾
Винаги подкрепям детето си, когато прави избор (не избирам вместо него); ¾
Поощрявам го за показано старание, постигнат успех, спазено обещание,  ¾
промяна към по-добро;
Не критикувам детето си пред други хора. Критикувам ситуацията, случка- ¾
та, без да правя отрицателни забележки по отношение на детската личност.



Самообразовам се – чрез книги, раз-
лични сайтове в Интернет, чрез разговори 
с други родители, с учители, психолози, 
приятели, познати.

При нужда от помощ се обръщам към класен 
ръководител, педагогически съветник, училищен психо-

лог, специалисти от център или кабинет за социална превен-
ция, приятели, познати, представители на неправителствени организации.

Лесно е да наказваш. Трудно е да възпитаваш!
Кажи на човека, че греши и защо, но не оскърбявай сърцето му!

СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КАТО РОДИТЕЛ:
съм длъжен ¾  да придружавам детето си на обществени места след 20:00 
часа, ако детето ми не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 
часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст;
ако аз не мога да го придружа,  ¾ съм длъжен да осигуря пълнолетно дееспо-
собно лице за придружител на детето ми на обществени места след 22:00 
часа, ако детето ми е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.



Ако наруша/не изпълня тези две разпоредби на Закона, подлежа на 
глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нару-
шение – на глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

длъжен съм да не оставям без надзор и грижа детето си до 12-годишна  ¾
възраст, ако с това се създава опасност за неговото физическо, психиче-
ско и нравствено развитие.
Ако наруша тази разпоредба на Закона, подлежа на глоба от 1000 до 

2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – на глоба от 
2000 до 5000 лв., ако не подлежа на по-тежко административно наказа-
ние по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

СПОРЕД ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРО-
ТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛО-
ЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ:

Ако не полагам достатъчно грижи 
за възпитанието на детето си и то е из-
вършило противообществена проява 
или престъпление, може да ми бъдат на-
ложени:

предупреждение; ¾
задължаване да посещавам специал- ¾
но организирани беседи и консулта-
ции по въпросите на възпитанието;
глоба в размер от 50 до 1000 лв. ¾

Доброто възпитание е най-доброто 
наследство.



Има право на закрила за нормалното си физическо, умствено, нравствено  ¾
и социално развитие и на защита на неговите права и интереси;
Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, осно- ¾
вани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, иму-
ществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на 
увреждания;
Има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за  ¾

неговото физическо, психическо, нравствено и 
образователно развитие;

Има право на закрила срещу наруша- ¾
ващи неговото достойнство методи 

на възпитание, физическо, психи-
ческо или друго насилие и форми 

на въздействие, които противо-
речат на неговите интереси;

Има право на закрила срещу  ¾
използване за просия, прос-

титуция, разпространяване 
на порнографски матери-
али и получаване на не-
правомерни материални 
доходи, както и срещу 
сексуално насилие;



Има право на  ¾
закрила срещу 
въвличане в по-
литически, рели-
гиозни и синди-
кални дейности;
Сведения и данни  ¾
за дете не се раз-
гласяват без съгла-
сието на родите-
лите или законни 
представители, ос-
вен ако детето не се 
нуждае от закрила;
Има право свободно  ¾
да изразява мнение по 
всички въпроси от негов 
интерес;
Има право да бъде информи- ¾
рано и консултирано;
Има право на изслушванe в админи- ¾
стративно или съдебно производство;
Има право на правна помощ и жалба във  ¾
всички производства, които засягат негови права или интереси.

Тайната на успешното възпитание е в уважението към ученика.



То трябва да живее при родителите си, докато навърши 18 години, освен  ¾
ако важни причини налагат да живее другаде;
То трябва да зачита и уважава правата на своите родители и на другите  ¾
лица, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му;
То трябва да зачита и уважава правата и на другите членове на обществото; ¾
То трябва да спазва обществения ред и морал. ¾

да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини; ¾
да участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични веще- ¾
ства и алкохол;
да накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя; ¾
да унижават личното достойнство на  ¾
съучениците си;
да прилагат физическо и психическо  ¾
насилие над съучениците си;
да носят хладни и огнестрелни  ¾
оръжия и да застрашават живота 
на другите ученици.

Почитай баща си и майка си!
Не убивай!
Не кради!



Ако детето ми е извършило противо-
обществена проява или престъпле-
ние, може да му бъдат наложени една 
или няколко от следните възпита-
телни мерки: 

1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на 

пострадалия;
3. задължаване да участва в кон-

султации, обучения и програми за 
преодоляване на отклоненията в по-
ведението;

4. поставяне под възпитателен 
надзор на родителите или на лицата, ко-
ито ги заместват, със задължение за пола-
гане на засилени грижи;

5. поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател;

6. забрана на непълнолетния да посещава определе-
ни места и заведения;



7. забрана на непълнолетния да се 
среща и да установява контакти с 

определени лица;
8. забрана на непълнолет-

ния да напуска настоящия си 
адрес;

9. задължаване на 
непълнолетния да отстрани 

със свой труд причине-
ната вреда, ако това е в 

неговите възможности;
10. задължаване 

на непълнолетния да 
извърши определе-

на работа в полза на 
обществото;

11. настаняване в соци-
ално-педагогически интернат;

12. предупреждаване за настаняване 
във възпитателно училище-интернат с из-
питателен срок до 6 месеца;

13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

За възпитанието на детето се изисква много повече проникно-
вено мислене, много повече мъдрост, отколкото за управляване на 
държавата.



ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ – РАЙОН “ПРИМОРСКИ”
Варна, ул. “Ген. Цимерман” №33, тел. 052/621-139

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ –  
РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”
Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, Тър-
говски комплекс, до бл. 20,  
тел. 052/510-664

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА 
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ –  
РАЙОН “ОДЕСОС”
Варна, бул. “Вл. Варненчик” №61, 
тел. 052/621-925

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА 
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ –  
РАЙОН “МЛАДОСТ”
Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 47,  
тел. 052/511-613



КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА  
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ –  

РАЙОН “АСПАРУХОВО”
Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Народ-
ни будители” №77, вх. Б, ет. 1, ст. 5, 
тел. 052/370-428

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА 
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ –  
КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Кметство Тополи, Община 
Варна, ул. “Райко Панчали-

ев” №3А, ОУ “Христо Смир-
ненски”, тел. 052/742 487

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА 
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ –  
КМЕТСТВО КАМЕНАР

Кметство Каменар, Община Варна, ул. “Цар Симеон І” №25, тел. 052/671-055

ОД НА МВР - ВАРНА
Обединяващ инспектор ДПС – Анелия Станкова, тел. 052/652-135

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” - Отдел “Закрила на детето”,  
тел. 052/602-771





ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ  
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Председател: доц. д-р Христо Бозов
зам.-кмет на Община Варна

Зам.-председател: Светлана Коева
директор на дирекция “Превенции”

Секретар: Дъбина Карлова
главен експерт, дирекция “Превенции”

Съставил:
Капка Николова,

старши експерт, дирекция “Превенции”

Тел./факс 052/616-630
E-mail: okbppmn_varna@abv.bg

www.prevencii.com
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9002 Варна, ул. “Генерал Столетов” 12
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