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ПРАВИЛНИК 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА 

 

 

 

 

Глава първа 

Общи положения, статут 

 

Раздел І 

Общи положения 

 

Чл.1. Този правилник урежда статута  и дейността на Общински консултативен 

център по проблемите на децата и младежта към Община Каварна, наричан за краткост 

„Центъра”.  

Чл.2. Реализирането на основната цел на Центъра се осъществява при спазване 

на действащите нормативни актове в РБългария и принципите на равнопоставеност, 

уважение на достойнството и правата на личността, конфиденциалност и етика, 

компетентност и отговорност. 

 

Раздел ІІ 

Статут 

 

Чл.3/1/. Центърът е на бюджетна издръжка на Община Каварна със задача  – 

осигуряване на психологическа помощ и подкрепа в различните етапи на развитие на 

личността на децата и младите хора. 

/2/Седалището на Центъра е  в гр. Каварна. 

 

Глава втора 

Цели и форми на работа в Центъра 

 

Раздел І 

Цели и средства за постигането им 

 

Чл.4 /1/ Центърът се създава с цел съдействие за запазване и укрепване на 

психичното здраве на децата и младите хора в общината чрез осигуряване на 

психологическа помощ и подкрепа. 

         /2/ За реализирането на целта, посочена в предходната алинея, Центърът  

работи активно с  държавни и общински органи и организации, детски градини, 

училища, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, неправителствени организации, гражданите. 

 

 

Раздел ІІ 

Направления и форми на работа 
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Чл.5./1/ Центърът се ръководи от професионален психолог, който се назначава 

от Кмета на общината. 

        /2/ Към Центъра се създава Обществен съвет. 

Чл.6.Основните направления на Центъра са: 

а/ превенция на насилието и агресията, на отклоняващо се и рисково 

поведение; 

б/ психологично консултиране; 

в/ диагностика на психичното развитие; 

г/ кариерно консултиране; 

д/ корекционна  дейност. 

Чл.7. Дейността на Центъра се осъществява  чрез: 

1. Психологично консултиране на деца , юноши и младежи с: 

- емоционални и поведенчески проблеми; 

- агресивно поведение; 

- случаи на насилие, малтретиране и неглижиране; 

- кризи, съпътстващи развитието; 

- специални потребности /с увреждания/. 

2. Психологично консултиране на родители, учители, граждани. 

3. Диагностика на психичното развитие: 

- когнитивни процеси; 

- отклонения в психичното развитие; 

- личностови особенности. 

4. Корекционна и терапевтична работа на лица с увреждания. 

5. „Училище за родители”. 

6. Тренинги и групи за собствен опит. 

7. Обучение за развитие на социални умения. 

8. Семинари, беседи, дискусии, анкети. 

9. Индивидуална и групова работа. 

10. Кариерно консултиране. 

11. Разработка и участие в проекти, свързани с психичното здраве и 

благополучие на децата и младите хора. 

12. Медийно отразяване и популяризиране на дейността на центъра. 

13. Обмяна на опит с други подобни структури в страната и чужбина. 

 

Глава трета 

Организация на работата на Общински консултативен център по проблемите на 

децата и младежта 

 

Раздел І 

Организация на работата на Центъра 

 

Чл.8. Общинският съвет –Каварна приема Правилник за устройството и 

дейността на Центъра. 

Чл.9. Ежегодно съгласно тематичния план за заседанията на ОбС се приема 

отчет за дейността на Центъра. 

Чл.10. Годишният план за работата на Центъра се утвърждава от Кмета на 

общината 

Чл.11/1/ За подпомагане дейността на Центъра се създава Обществен съвет. 
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          /2/ В Обществения съвет се включват представители на: Общинския 

съвет, дирекция „Социално подпомагане”, МКБППНП, училища и детски градини, 

неправителствени организации, граждани, медиите. 

         /3/Общественият съвет подпомага Центъра при вземане на решения, 

обсъждане на плана за работа, разработване и осъществяване на различни мероприятия, 

свързани с целта на Центъра. 

Чл.10. Общественият съвет провежда заседания на три месеца.При 

необходимост могат да се провеждат и допълнителни заседания. 

 

Преходни и заключителни разпоредби. 

 

§1. Правилникът за устройството и дейността на Общински консултативен 

център по проблемите на децата и младежта е приет с Решение № 270 по протокол № 11 

от заседанието на 24.06.2008 г. на Общински съвет Каварна. 

§2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от ОС – Каварна. 

§3. Правилникът може да бъде изменян и допълван с решение на ОС Каварна. 

                                                                                 

 

 

 

                                   Председател на Общинския съвет:      /П/ 

                                                                                              /Евг.Чобанов/ 


