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ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ТРУДА 

М о н о г р а ф и и 

 

Превенция на насилието срещу деца. (хаб. труд) ISBN 978-954-490-482-1 

 

Тази монография е посветена на отговорната и хуманна детезащитна 

дейност, упражнявана от държавните и неправителстевените институции, 

както и от всеки един гражданин, за които опазването на живота, здравето, 

имуществото и доброто име на децата, а така също – оказването на конкретна 

помощ при упражнено насилие върху тях се явяват първостепенно 

задължение. Написването ѝ е резултат от многогодишните теоретични 

изследвания и практически опит на автора, работещ по превенция на 

противоправното поведение на децата и полицейската закрила на 

деца(участник е в работни групи по изготвянето на Закона за закрила на 

детето и Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила 

на детето).  

В съдържанието си монографията включва анализ на най-често 

срещаните престъпни посегателства, упражнявани срещу деца. Освен 

същността, признаците и последиците, характеризиращи даденото упражнено 

насилие(физическо, психическо, сексуално, икономическо, криминогенно, 

религиозно и медийно), разгледани са възможните случаи за упражняване на 

насилие съобразно статута на детето(дете, родственик, ученик, работник, 

приятел, фен, пешеходец, адепт, геймър и др.). В заключителната част на 

всеки представен тип упражнявано насилие срещу деца са указани 

първоначалните и последващи стъпки за превенция на съответното насилие. 

Освен пределиктната и постеликтната превенция, особено място е отделено на 

раннопревантивната дейност, насочена към недопускане появата и 

въздействието на условия, фактори и причини, генериращи насилие срещу 

деца. 

В края на книгата е приложен справочник на институциите, в чийто 

предмет на дейност изцяло или частично е включена работата по превенция на 

насилието срещу деца и към които могат да се обърнат за съдействие и 

оказване на помощ както самите деца, така и техните представители. Разбира 

се, и всеки един гражданин, който е свидетел на, или е получил информация за 

упражнено насилие върху дете. 

Книгата е предназначена за преподаватели и млади научни работници, 



студенти и магистранти, учители и родители, както и за представителите на 

заинтересованите държавни и неправителствени институции, за които 

предпазването на децата от престъпни посегателства предизвиква научен и 

практически интерес. Книгата може да представлява интерес и за юношите и 

младежите, работещи по програми „Деца помагат на деца“. 
 

Как да предпазим децата от злополуки. ISBN 978-954-899-953-3 

 

Тази книга е посветена на децата – нашето най-ценно наследство, 

настояще и бъдеще! Тези крехки и любопитни създания често ни поднасят за 

решаване житейски казуси, изискващи значителни познания, отнасящи се до 

безопасността и последиците от детските игри, а така също и до 

предприемането на спешни мерки, за подпомагането на попаднало в беда дете. 

Книгата дава възможност интересуващият се от тази проблематика да се 

запознае както с различни по своя характер и последици възможности дете да 

попадне в сложна житейска ситуация, при която да бъде застрашено неговото 

здраве или живот, а така също и с необходимите първоначални действия, 

които трябва да бъдат предприети в резултат на последиците от злополуката. 

Разбира се, посочени са, или по подразбиране могат да се установят онези 

действия – наши, или на съответните компетентни органи, които биха 

предотвратили попадането на детето в застрашаваща личността му ситуация. 

За да можем бързо да се реагира при създала се около детето кризисна 

ситуация, подбрани и указани са в края на книгата адреси и телефони на 

институции, подпомагащи деца под някаква форма. 

За тези, които искат да задълбочат познанията си по третираната 

проблематика са посочени и съответни литературни източници. 

Книгата е предназначена както за родители и работещи в сферата на 

детезащитната дейност, така и за самите деца. 
 

Размисли за бъдещето на България. Сб. с разкази – педагогеми. С., ИК «Брен», 

2008. ISBN 978-954-9537-55-0 

 

Тази книга представлява сборник с къси разкази – педагогеми(разкази с 

педагогически внушения). Разгледани са редица ситуации от ежедневието, 

свързани с педагогическата практика на автора или други лица, в които 

главни „герои“ са деца или юноши, които преднамерено или непреднамерено 

извършват действия, показващи наличието на високо ниво на нравствена, 

патриотична или естетическа възпитаност като редултат от оказваното в 

семейството или училището възпитателно въздействие, а така също и по пътя 

на самовъзпитанието и самообразованието.  

В отделните разкази са вплетени и негативни примери на обществено-

неприемливо поведение, демонстрирано от деца или възрастни, като в 

повечето случаи авторът е предоставил възможността на четящия, на фона на 



посоченият позитивен пример да направи сравнение между двата типа 

поведенчески действия с тенценция за адмириране на обществено-

приемливото поведение. Всеки разказ завършва с оптимистично авторово 

заключение, което би следвало допълнително(но ненатрапчиво) да подскаже, 

да внуши необходимостта от следване на положителния пример на героят на 

разказа. 

В книгата е включен разказът „Отличникът“, чието съдържание и 

основна идея са адресирани към стимулиране и активиране научно-

изследователската и практикоприложната дейност на обучаващите се 

студенти по специалностите „Педагогика“ и „Социални дейности“, които в 

последващата обучението професионална реализация биха се занимавали с 

деца и юноши с девиантно и делинквентно поведение. Екземпляр от тази 

книга се предоставя като подарък на всички изявили се отлично студенти по 

изучаваните дисциплини, преподавани от авторът. 
 

У ч е б н и   п о м а г а л а 

 

Превенция, възпитание и превъзпитание на деца. Защита правата на 

децата. (Библиографски справочник) С., ИК „БРЕН“, 2006. ISBN 978-954-9537-54-3 

 

Библиографският справочник се посвещава на онези студенти и млади 

научни работници – изследователи; колеги, учители и възпитатели; служители 

от службите за социално подпомагане; общественици, родители и 

представители на правоохранителните и правораздавателните институции и 

всички останали граждани на Република България, които не са безразлични 

към съдбата на българските деца, и които желаят да се запознаят или да 

задълбочат познанията си с теорията и практиката на защитата правата на 

децата и превенцията на престъпността и противообществените прояви сред 

подрастващите, за да могат компетентно, целенасочено и упорито да отстояват 

техните най-добри интереси. 

Справочникът включва 3058 (1880 изписани на кирилица и 1178 на 

латиница) национални и чужди библиографски източници, в които са 

разработени основни положения от историята, теорията, методиката и 

практиката на превантивно-педагогическата дейност с малолетните и 

непълнолетните правонарушители; възпитанието, превъзпитанието и 

подпомагането на подрастващите; закрилата и защитата правата на децата. 

Този справочник не би бил толкова съдържателен в частта си на 

кирилица, без активната подкрепа на колегите от катедра ,,Теория на 

възпитанието” при факултета по педагогика на СУ ,,Св. Климент Охридски”, а 

в частта си на латиница, без изключителната помощ оказана от Академията на 

МВР, ЕВРОПОЛ и ИНТЕРПОЛ чрез Българското бюро на ИНТЕРПОЛ при 

МВР; ръководствата и библиотечните работници на Научноизследователския 



институт по криминалистика и криминология и Института по психология при 

МВР. 
 

 

Справочник на институциите, подпомагащи деца. ISBN 978-619-7064-63-6 

 

Справочникът, съдържа информация за 3218 колективни и индивидуални 

субекти и има за цел да предостави информация, както за същността и 

правомощията на институциите, работещи по осигуряването на най-добрия 

детски интерес (институционална закрила и подпомагане на детето, както и 

превенция на престъпленията и противообществените прояви), така и за 

тяхното местоположение и възможности за комуникация. 

В първата част на справочника са указани Местните комисии за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолет-ните; 

неправителствени организации, подпомагащи деца в криза(дружества, 

сдружения, фондации, асоциации и др.), включително международни 

организации; домове и центрове, провеждащи консултираща и подпомагаща 

дейност. 

Във втората част на справочника са указани откритите в страната детски 

телефони на доверието към БЧК или към различни неправителствени 

организации, от които децата могат да получат интересуваща ги информация 

или да споделят своите проблеми, както и да получат съвети, съобразно 

конкретната ситуация, в която се намират. 

Посочени са детските и младежките центрове и комплекси, в които 

децага могат да упражняват различни спортни и художествено-приложни 

дейности, или да бъдат консултирани. 

Девойки и родители с деца, които са изпаднали в беда в чужда страна, 

могат за намерят интересуващите ги телефони на българските посолства и 

представителства в чужбина, от където могат да потърсят помощ. 

Тези момчета и момичета, младежи и девойки, които поради различни 

причини са заплашени от физическо, психическо, сексуално или 

икономическо насилие, могат да се обадят на приложените телефони на 

службите “Полиция” към Регионалните дирекции на вътрешните работи или 

към дежурните части на Районните полицейски управления на МВР или в 

Детските педагогически стаи. Квалифицирани съвети по отношение на 

предпазването на малолетните и непълнолетните от извършването на 

противообществени прояви могат да се потърсят на съответния адрес или по 

телефона от инспекторите от Детските педагогически стаи при Районните 

полицейски управления на МВР. 

Сигнали и оплаквания от недостатъчно активна работа по 

подпомагането на децата, както и за предприемането на спешна полицейска 

закрила над деца могат да се отправят на обявените за връзка с 

обществеността телефони към централните, регионалните и местните служби, 



поделения и подразделения на Министерството на вътрешните работи. 

Всеки патриотично настроен гражданин, при запазване на анонимността 

по негово желание, може да подаде сигнали (съобщения) за подготвяни, 

извършващи се в момента или извършени вече престъпления и други 

правонарушения срещу деца на посочените за връзка с гражданите телефони 

на МВР, или на телефон 166 и 112. Разбира се, това може да стане, като се 

отиде на място в съответните Районни полицейски управления на МВР и 

прокуратура или в Отдела за закрила на детето. 

Тези родители, които са тръгнали на път заедно с децата си, или се 

връщат у дома, при авария на автомобила могат да се обадят по мобилните си 

телефони и да потърсят помощ на указаните телефони на местните служби на 

Пътна помощ или Планинската спасителна служба. 

При необходимост (добре е на никого да не се налага), могат да се 

наберат телефоните на местната Бърза помощ, както и на местната служба за 

пожарна и аварийна безопасност. 
 

 

Сборник нормативни актове за защита правата на децата и за превенция 

на противообщест-вените прояви и престъпленията на малолетните и 

непълнолетните.(международно и национално законодателство). ISBN  978-619-7064-

64-3 

Предназначението на този сборник е да се отговори на обективната 

необходимост от разполагане с набор подбрани и систематизирани в пълния 

си обем, или чрез извлечения основни международни и национални 

нормативни актове, регламентиращи дейността на държавните, обществените 

и частните институции за защита правата на децата и тяхното предпазване от 

престъпни посегателства, както и тези нормативни актове отнасящи се до 

превенцията на противообществените прояви, престъпленията и другите 

правонарушения, извършвани от малолетни и непълнолетни граждани на 

Република България. 

Сборникът се явява логическо продължение на книгата „Детската 

престъпност. Теория, методика и практика на превантивната дейност с 

малолетните и непълнолетните правонарушители“, третираща дейността 

на специализираните държавни органи в това направление, като периметърът 

на потребителите може да бъде значително по-широк. В него могат да бъдат 

включени представителите на местните администрации, социалните служби, 

бюрата по труда, обществените възпитатели, училищните власти и 

педагогически колективи, неформалните детезащитни и подпомагащи децата 

организации, студентите, обучаващи се в юридическите и педагогическите 

факултети на висшите училища и др. 

Този сборник се явява логическо продължание на книгата „Превенция 

на насилието срещу деца“, изследваща причините, условията и факторите, 

генериращи престъпно отношение към децата, както и възможностите за 



превенция и поственция на проявеното срещу деца насилие. 

Сборникът може да бъде предмет на професионален интерес както от 

страна на следствените, прокурорските и съдебните органи за подпомагане 

упражняването на техните правомощия, така и от страна на защитата 

(адвокатската колегия) на децата в качеството им на обект и субект на 

противоправни деяния. 

В първата част на сборника са включени международните и 

националните нормативни актове, отнасящи се до защитата правата на децата 

и техните интереси. В хронологичен ред са представени различни по своя 

характер международни и национални нормативни актове. 

Във втората част на сборника са включени онези национални 

нормативни актове, които които изцяло или частично регламентират правната 

материя, определяща превантивно - педагогическата и наказателната дейност 

на институциите, работещи с малолетни и непълнолетни правонарушители. 

Отделни нормативни актове (НК, НПК и др.) се съдържат в двете части 

на сборника, тъй като визират специализирани текстове (отделни глави или 

раздели), отнасящи се до разглежданата биномна проблематика – защитата 

правата и интересите на децата, или ранната, пределиктната и постделиктната 

превенцията на тяхното противоправно поведение. 

Сорникът дава възможност за установяване и на друга информация, 

освен формално съдържащата се в представените нормативни актове. 

Изследващите въпросите, свързани с обгрижването на подрастващото 

поколение могат да проследят нормативното обезпечаване на тази дейност в 

исторически аспект, следвайки хронологията на приемането на различните по 

своя характер правни норми. Тези норми обхващат всички периоди от 

развитието на детето – от пренаталния, до навършването на пълнолетие. 
 

М е т о д и ч е с к и   р ъ к о в о д с т в а 

 

Малолетните и непълнолетните в качеството им на субект и обект на 

престъпни посегателства.  Специфика на разследването.  В.Търново, ФАБЕР, 

2005. 

 

Престъпността е един от сериозните социални проблеми на обществото, 

поради което не само държавата и нейните институции, но и обществото като 

цяло са длъжни да предприемат различни по своя характер мерки 

(политически, законодателни, икономически, социални, репресивни и 

възпитателни) за нейното недопускане, предотвратяване и пресичане, както и 

за разкриване на извършителите на вече осъществения престъпен акт. През 

последното десетиление особен интерес се проявява и към дейността на 

специализираните правоохранителни и правораздавателни институции, 

работещи по превенцията на детската престъпност. Като основни аргументи в 



тази посока могата да бъдат посочени следните следните твърдения: 

- във всяка една държава, обременена с проблемите, съпътстващи 

прехода към демократизация на обществото, подценяването на дейността по 

превенция на детската престъпност би се проявило като регресивен фактор. Те 

следва да бъдат изведени на преден план, да им се даде гласност и обществен 

достъп, за да се разшири кръга на възможностите за оказване на 

институционална и неинституционална подкрепа за тяхното решаване; 

- Конвенцията на ООН за правата на детето и вътрешното 

законодателство изискват държавата за създаде институции, да подбере и 

подготви кадри, които компетентно да работят по осигуряването на най-

добрия детски интерес, включително в областта на превенцията на 

престъпността, извършвана от, и насочена срещу деца. 

Една от възможностите за осигуряването на най-добрия детски интерес в 

областта на дейността на специализираните правоохранителни институции е 

специализацията и непрекъснатото повишаване нивото на професионална 

компетентност на служителите, работещи по предотвратяване и разследване 

на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и 

непълнолетни лица. Особено място в тази дейност заемат следстевните 

органи. Това е и основния предмет на разглеждане в тази книга. 

Специализацията на следствените органи, работещи с тази възрастова 

група правонарушители е уредена в глава дванадесета на Наказателно-

процесуалния кодекс. Специализираните следователи, които разследват дела 

срещу непълнолетни, осъществяват няколко функции: общопревантивна 

сигнална функция - съобразно изискванията на чл. 184 от НПК, когато са 

установени в хода на следствените действия причини и условия, които са 

способствали за извършване на престъплението и индивидуална 

превантивно-възпитателна функция - когато се използват някои извън 

процесуални форми на въздействие спрямо подследствените непълнолетни, 

като лична беседа с непълнолетния, с неговите родители или близки, с лица от 

обкръжаващата го приятелска среда, участие с публикации в печата, участие в 

радио и телевизионни предавания и др. 

Сполучливият подбор и специализираната квалификация на 

следователския апарат са основни предпоставки както за качеството на 

предварителното следствие, така и за целия процес. Нерядко сами, както и в 

сътрудничество с инспекторите от Детските педагогически стаи към 

полицията, където се водят на отчет подследствените непълнолетни, добрите 

следователи съумяват да преориентират мотивационната нагласа на 

непълнолетните от антиобществена в позитивно-гражданска. Това освен че 

дава отражение върху по-нататъшния ход на процеса спрямо предявяването на 

обвинението и налагането на наказание, спомага и за недопускане на рецидив 

в поведението на непълнолетния. В тази връзка в книгата основно се 

разглеждат факторите, способстващи за формирането и утвърждаването на 



противоправно поведение сред подрастващите (семейство; училище; 

другарска среда; медии; секти; употреба на алкохол и наркотици; афект на 

неадекватност; акселерация и ретардация); възможностите за 

институционално въздействие спрямо малолетни и непълнолетни 

правонарушители и параметрите на взаимодействието ,,следовател – 

инспектор от детска педагогическа стая”. 
 

С т у д и и 

 

Международни и национални нормативни актове, регламентиращи 

защитата правата на децата, и тяхното приложение. В сб. Национална 

конференция „Насилието в Българското училище и пътища за преодоляването му”. С., бр. 

3/1999, с. 34-65. 

 

Осигуряването на най-добрия интерес на децата, превенцията на 

престъпността сред подрастващите и защитата на  децата от престъпни 

посегателства са основните елементи на функционалните задължения както на 

редица специализирани държавни органи и организации, така и на вножество 

обществени и частни субекти, чийто предмет на дейност включва работа с 

деца под някаква форма. Тази дейност е необходимо да се подчинява на 

определени норми, регламентиращи естеството, нивото и границите на 

тяхната компетентност и правомощия. Законите и подзаконовите нормативни 

актове са онези документални носители на волеизявлението на законодателя, 

които са въплътили в себе си очакванията и изискванията на обществото за 

обективно решаване на един от най-важните националнипроблеми – грижата 

за подрастващото поколение на България. В тази връзка необходимо е да се 

познават и респективно да се спазват съществуващите нормативни актове, 

както и да се синхронизира международното законодателство в тази област, с 

националното. 

В настоящата стуция се анализират на първо място онези международни 

нормативни актове(конвенции, декларации, минимални стандарти на ООН, 

решения на Изпълнителния комитет на службата на Върховния комисариат на 

ООН за бежанците и препоръки на Съвета на министрите на страните – 

членки), които имат задължителен или препоръчителен характер към 

Българската държава и нейните институции по осигуряването на най-добрия 

детски интерес. 

На следващо място са указани и накратко анализирани онези 

национални нормативни актове(закони, постановления на Министерски съвет, 

правилници, наредби и други вътреведомствени нормативни актове), които 

регламентират дейността на институциите, работещи с деца в качеството им 

на обект и субект на насилие. 

На трето място се прави обстоен анализ на качеството на нормативнота 

база от гледна точка на нейното съответствие с изикванията на 



международното законодателство и от чисто функционална гледна точка, 

предвид съществуващият опит в работата по предпазването на децата от 

престъпни посегателства, както и по превенция на детското противоправно 

поведение. Посочени са проблемите, съществуващи както в съдържанието на 

съществуващата нормативна база, така и в приложимостта на нормативните 

актове от страна на отделните субекти на превантивната дейност. 

В заключение се твърди, че страната разполага със съвременно 

законодателство по отношение осигуряването на най-добрият детски интерес, 

но приложимостта на това законодателство търпи сериозна критика. 
 

 

Полицейска закрила на децата – организационни аспекти. В сб. „Закрила на 

детето в новия век“. (Материали от научно-практическа конференция) С., Академия на 

МВР, 2001, с. 72-109 ISBN 954-616-083-0 

 

В студията се подлагат на анализ различни страни от полицейската 

закрила на децата като една от основните функции не само на 

специализираните полицейски формирования – детските педагогически стаи, 

но и на полицията въобще.  

В началото се прави историческа ретроспекция на възникването и 

развитието на полицейската грижа към децата от Освобождението до началото 

на 21 век, като се засягат няколко времеви периода: от Освобождението до 

1944 г. и от 1944 година до пълрвото десетиление на 21 век. Разгледани са 

институциите – държавни и неправителствени, които съобразно своята 

променлива активност и предоставени правомощия са работили по 

предпазването на децата от престъпни посегателства. Приложени са 

статистически данни, указващи размера на проблема. Проследено е развитието 

на законодателството в тази сфера. 

В третата част на студията са указани съвременноте организационни 

аспекти на полицейската закрила. Изведени са целите, формулирани са 

основните задачи за реализиране целите на полицейската закрила. Задачите са 

групирани в три целеви групи – - - отнасящи се до специализираните 

полицейски формирования по отношение предпазването на децата от 

физическо, психическо, сексуално, криминогенно, икономическо и др. 

Насилие; 

- отнасящи се до координацията между отделните полицейски служби; 

- отнасящи се до взаимодействието с други неполицейски субекти по 

превенция на насилието срещу деца. 

Обърнато е сериозно внимание и на кадровото, методическото и 

материалното осигуряване на полицейската закрила по отношение на: 

- провеждането на специализирано обучение на полицейския състав по 

осигуряването на най-добрия детски интерес; 

- осигуряване на специализирани помещения за осъществяване на 



полицейската закрила в рамките на 48 часа; 

- по-активно използване възможностите на НЦБ на ИНТЕРПОЛ. 
 

 

Полицейска закрила на децата.//Годишник на СУ ,,Св. Климент Охридски”, Книга 

Социални дейности, т. 96, с. 51-74, ISSN 861-291 

 

Настоящата студия е своеобразно продължение и обогатяване в 

съдържателен аспект на предходната. Тук осново е представен в исторически 

план анализ на състояноето на полицейската грижа към децата, но в по-

конкретизиран вариант. Съвременното състояное е представено чрез по-

обстойното и задълбочено интерпретиране на конкретните полицейски 

действия по предпазването на децата от различните видове престъпни 

посегателства. 

В заключителната част е представен модел за организационно-

структурни, функционални и щатно-кадрови промени в специалите ръководни 

полицейски органи, работещи по линия „Превенция на асоциалното поведение 

на подрастващите и закрила на децата“ сана ООН за правата на детето, а за 

условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето“ на автора 

в качеството му на главен експерт в сектор „Детска престъпност и контингент“ 

при Криминалното направление на Дирекцията на Националната полиция. 
 

С т а т и и   в   с б о р н и ц и  

 

Същност и проблеми във взаимодействието между Възпитателните 

училища интернати и Детските педагогически стаи. В сб. Проблеми на 

Възпитателното училище интернат. С., ТИЛИА, 2000, с. 329-337. 

 

Статията е посветена на сътрудничеството между инспекторите от 

Детските педагогически стаи и Възпитателните училища – интернати, в 

коитонцип са настанени деца, водени на отчет в Детските педагогически 

стаи(ДПС).  

При изясняване актуалността на разглежданата проблематика на първо 

място са анализирани основните вринципи действие, които ната дейност на 

двете институции. По-нататъкна анализ са подложени взаимодействието на 

ИДПС с ръководствата на ВУИ, както и с класните ръководители и 

възпитателине на настанените във ВУИ деца. Изведени са на преден план 

такива проблеми, допуснати от Инспекторите от ДПС, като: 

- допускане на непълна халактеристична част на педагогическата 

характеристика за настануване във ВУИ; 

- неподдържане, или инцидентен документален или вербален контакт с 

ръководството и педагогическия колектив на ВУИ, в което е настанено 

воденото при съответния инспектор от ДПС дете; 



- неподдържане или инцидентен документален или друг вид контакт с 

настаненото във ВУИ дете от съответния ИДПС; 

- подценяване необходимостта от осъществяване на личен контакт на 

ИДПС с настанените във ВУИ деца, водени на отчет в ДПС; 

- забавяне с издирването и връщането на деца, осъществили бягство от 

ВУИ или незавърнали се от ваканция. 

Посочени са и проблемите, съществуващи във взаимодействието по вина 

на представителите на ВУИ: 

- непредоставяне, или предоставяне на оскъдна информация за 

развитието и възпитанието на настаненото във ВУИ дете; 

- закъсняване или непредоставяне на информация при разпускане на 

децата в редовна или извънредна(„грипна“, „дървена“) ваканция или при 

ползване на домашен отпуск по даден повод; 

- неуведомяване или късно уведомяване на ИДПС при осъществено от 

детето бягство от ВУИ. 
 

 

Полиция и превенция. В сб. ,,Превенция на девиантното поведение на децата”. С., ИК 

“Комливес”- Л.М., 2003, с. 178-194. 

 

В статията са анализирани някои от основните задачи на Детските 

педагогически стаи като специализирана институция в системата на полицията 

по отношение на превенцията на детското противоправно поведение, 

съобразно последните(за 2003 г.) изменения на законодателството в тази 

област. 

Заслужено внимание е обърнато на: 

- задачите на ИДПС по ранната превенция на детските девиации; 

- публицистичната и научно-изследователската дейност, която съгласно 

Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, Закона за МВР и Правилника за Детските педагогически стаи 

могат да осъществяват Инспекторите от ДПС; 

- консултиращата сдейност; 

- предупредителната и санкциониращата дейност; 

- взаимодействието със съдебните органи; 

- взаимодействието с държавните и с неправителствените институции. 

В заключителната част са изведени и указани някои насоки на 

актуализация на превантивната дейност, осъществявана от полицията. 
 

 

Някои проекции на институционалната агресия и институционален 

нихилизъм върху положението и поведението на децата. В сб. „Превенция на 

агресията сред децата“, (Материали от международна научно-практическа конференция).С., 

Уни-издат, 2004, с. 169-177. ISBN 954-9397-01-7 

 



Статията е посветена на проблема за генерирането на противоправно 

поведение сред подрастващите чрез преднамереното или непреднамереното 

изявяване на някои институции като деструктивен фактор, от гледна точка на 

неизпълнението или некачественото изпълнение на функционалните си 

задължения по отношение на децата, или чрез даване на „лош пример“, който 

може да се яви предмет на подражание от старана на децата предвид тяхната 

недостатъчна социална зрялост. 

От тази гледна точка на анализ са подложени такива въпроси, като: 

- насилието и нихилизма в образованието; 

- проблемите в дейността на правосъдната система; 

- допускането на сексуална експлоатация и трафик на деца; 

- несправянето с проблема „наркомания“ сред подрастващите; 

- липсата на конкурсно начало или включването на субективни критерии 

при оценка на кандидатите за работа с проблемни деца; 

- злоупотреба със средствата, отпускани за дейността на 

неправителствените субекти на превантивна и детезащитна дейност. 

В заключение се налагат твърденията, че: 

- все още държавните институции не упражняват в оптимална степен 

правомощията си по осигуряването на най-долрия интерес на децата; 

- бездействието на институциите активира асоциалната реакция на 

нуждаещите се от корекционно въздействие подрастващи; 

- липсата на конкурсно начало и използването на субективни критерии 

при подбора и йерархичното разпитие на кадрите води до сериозни 

управленски проблеми в сферата на превантивната и корекционната дейност; 

- институционалната агресия и институ;ионалният нихилизъм са най-

големият зложелател на българското дете в периода на преход. 
 

 

Водещи принципи в дейността по закрила на децата. В сб. „Обучението по 

правата на човека. Инструмент за подобряване качеството на образованието в България. С., 

Институт за икономика и политика, 2007, с. 110-118.  ISBN 978-954-9359-28-2 

 

Най-добрият детски интерес не може да бъде осигурен, ако в дейността 

си институциите, работещи с деца не спазват някои основни изисквания, или 

правила, които регламентират успешното прилагане на различни социално-

педагогически стратегии и тактики в тази насока. Именно теци изисквания, 

или правила, наречени „принципи“ са предмет на разглеждане в тази статия. 

Тяхното извеждане е плод както на сериозно библиографско изследване, така 

и на тяхното апробилане в социално-педагогическата практика. 

Разгледаните принципи освен че са теоретично интерпретирани, те са 

подкрепени и с по няколко конкретни примери, свързани с тяхната 

практическа приложимост. Представени са следните принципи: 

- Деидеологизация и департизация на дейността; 



- Законосъобразност на дейността; 

- Защита на най-добрия интерес на детето; 

- Емпатийно отношение към децата; 

- Работата с деца като МИСИЯ; 

- Педагогически оптимизъм; 

- Опора в положителното; 

- Специализация на субектите на социално-педагогическата дейност; 

- Не може да възпитава този, който сам не е възпитан; 

- Запазване тайната на противоправното минало или на интимни 

подролбности, свързани с упражненото насилие; 

- Гражданска смелост и устойчивост срещу институционалното и 

неформалното противодействие при упражняване на детезащитната дейност; 

- Бързо ориентиране в педагогическата ситуация и бърза реакция; 
 

 

Превентивная деятельность полиции против сексуального насилия детей. 
В сб. “Ciąglość i zmiana w pedagogice XXI wieku” Część 1. Сиедлице, Република Полша, 

2007 г. c. 127-136. ISBN 978-83-7051-430-3 

 

Превенцията на сексуалното насилие над деца е един от централните 

проблеми, отнасящ се до предпазване на децата от престъпни посегателства. 

Освен физическите последици за неукрепналият детски организъм, 

сексуалното насилие оставя трайни, в някои случаи и доживотни психически 

последици за детето-жертва. Ето защо полицията, както и  други институции 

имат разписани задължения по провеждането на ранна, пределиктна и 

постделиктна превенция на сексуалното насилие срещу деца. 

В статията са разгледани следните по-важни моменти от превенцията на 

сексуалното насилие срещу деца: 

- характерните особености на сексуалното насилие срещу деца; 

- виктимни фактори за сексуално насилие над деца; 

- правна регламентация и интерпретация на сексуалното насилие над 

деца; 

- лица, представляващи оперативен интерес за полицията от гледна 

точка на вероятността за осъществяване на сексуално насилие срещу деца; 

- основни признаци за оперативно разследване и установяване на 

сексуалните насилници; 

- източници на информация за евентуални извършители на сексуални 

посегателства срещу деца; 

- дейност на полицията за преустановяване  и разкриване на сексуални 

посегателства срещу деца; 

- раннопревантивна дейност на полицията за недопускане или 

отстраняване на установените условия и причини за осъществяване на 

сексуално насилие срещу деца. 
 



 

Политика и воспитание. В сб. Jezyk wspolczesney pedagogiki. Czesc 2. Siedlice, 2008, 

257-261. ISBN 978-83-923928-3-5 

 

Позовавайки се на твърдението, че политиката въздейства пряко върху 

общественото съзнание, в статията се разглеждат различни примери на 

противоправни, или на ръба на закона, но разглеждани като неморални 

действия на отделни представители на политическата класа или 

изпълнителната власт, които биха могли да изиграят ролята на „лошият“ 

пример за подрастващите. 
 

 

Преподаването като мисия, през погледа на студенти. В сб. Хуманизация и 

демократизация на университетското образование. (Материали от международна научно-

практическа конференция). ЕКС-ПРЕС, 2008, с. 128-132. ISBN 978-954-8606-80-6 

 

Статията изследва нагласите и мотивацията на студенти, изучаващи 

дисциплината «Педагогика», които след завършване на висшето си 

образование биха се занимавали с преподавателска дейност. Чрез изготвяне на 

есе, базирайки се на своите наблюдения в качеството им на ученици в 

средното училище и на студенти, както и на своите личностни очаквания в 

тази област, обучаемите извеждат основните професионални и 

характеристични параметри на преподавателят, за когото преподаването се 

явява като мисия. Резултатите са обособени в четири групи твърдения, 

включващи 94 индивидуални отговори, синтезирани в 44. Първата група 

включва мнения, отнасящи се конкретно до същността на преподаването като 

мисия. Втората група мнения се отнасят до личността  и качествата на 

преподавателите. Третата група от мнения третира същността на 

преподаването и преподавателския труд в контекста на изследваната 

проблематика. Четвъртата група мнения включва мнения от сходен характер, 

допълващи същностната характеристика на преподаването като мисия. 

Приложена е таблица с мненията, които са градирани и процентно изведени. 
 

 

Превенция на сексуалното насилие срещу деца. В сб. научни трудове 

«Педагогика и психология, история, етнология и форклор». (Материали от научно-

практическа конференция) Том 5, серия 6.2. Русе, Русенски университет «Ангел Кънчев», 

2011, с. 101-105. ІSSN 1311-3321 

 

В статията се акцентира на шест основни проблеми: 

- детска проституция; 

- детска порнография; 

- педофилия; 

- последици за децата, претърпели сексуално посегателство; 

- превенция на сексуалното насилие срещу деца; 



- полицейска закрила на деца, претърпели сексуално посегателство. 

В самото начало на статията е представена кратка историческа справка 

за зараждането и развитието на детската проституция, както и за нейното 

съвременно състояние ва България. По-нататък се анализират посочените по-

горе проблеми в тяхната същностна характеристика и възможности за 

превенция. 
 

 

О детях, ставшими жертвами домашнего насилия. В сб.Zagrozenia dzieci I 

mlodziezy we wspolczesnym spoleczensstwie. Czesc 1, Siedlice, 2009, 163-167. ISBN 978-83-

923929-1-0 

 

Статията е посветена на същността, причинноста, последиците и 

мерките за превенция на домашното насилие срещу деца. 

В уводната част са разгледани въпросите за същността и размерите на 

упражняването на домащно насилие над деца за периода от 2002 до 2009 

години. Изведени са основните типове насилие, което се упражнява върху 

деца в семейството. Те са предимно физическо и психическо и в по-малска 

степен сексуално и икономическо. По-нататък се указани последиците от 

упражненото домашно насилие, които в най-голяма степен са от психическо 

естество, и в по-малка стерпен от физическо.  

Значително място в статията е отредено на първичната(ранната) 

превенция, вторичната превенция(поственцията)и третичната превенция 

(превенция на рецидива) на насилието срещу деца в семейството. Посочени са 

отговорностите и ангажиментите на различните субекти, превентиращи 

насилието срещу деца. 
 

 

Межуниверситетское сотрудничество в контексте разработки 

технологий создания образовательных игр. В сб. „Тезисы докладов III 

Международного конгресса „Университетское образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития“. Часть вторая. Минск, Беларусь, 2013, с. 265-267. ISBN 978-985-460-522-4 (ч.2) 

ISBN 978-985-460-546-3 

 

Статията третира възможността за оказване на възпитателно въздействие 

в областта на такива съставки на възпитанието, като патриотичното 

възпитание, професионалното(трудовото )възпитание и правното възпитание, 

чрез изготвянето на подходящи за целта настолни образователни игри, 

каквато е играта „Стани най-добрият полицай!“( в съавторство с доц. д-р 

Людмил Георгиев – РУ „А.Кънчев“). Вторият замисъл е, че чрез тази и 

подобни игри може да се въздейства раннопревантивно. Децата придобиват 

познания за същността на закона и необходимостта да бъде спазван. Разбират, 

че некачественото изпълнение на служебните задължения или злоупотребата 

с власт са укорими и подлежат на санкции.  



Друго позитивно въздействие, оказвано от играта е изясняането, 

възприемането и утвърждаването в съзнанието на децата на етичните 

категории добро и зло, обществено-приемливо и обществено-неприемливо. 

На следващо място, чрез възприемането и адмирирането действията на 

въображаемия полицай, се поставя началото или утвърждаването на 

професионалната ориентация на играещите деца. 
 

С т а т и и   в   с п е ц и а л и з и р а н и   н а у ч н и   с п и с а н и я 

 

Полицията в системата на превантивната работа с деца – 

правонарушители. С., сп. ,,Педагогика”, бр. 12/2000, с. 45-58. 

 

На един по-ранен етап, в сравнение с другите статии, тази акцентира 

върху превантивните и защитни функции на полицията по отношение на 

децата. В дадената историческа справка на преден план се поставят 

правомощията и ангажиментите на Детските педагогически стаи, работещи по 

праванцея на детското противоправно поведение. Подробно са анализирани 

нормативните изисквания, специализацията преди постъпване на работа в 

системата на МВР, специализацията след постъпване на работа в органите на 

МВР, обхващаща шест образователно-специализиращи модули; 

- тримесечен специализиращ теоретичен курс в Академията на МВР; 

- посещаване на ежегодни теоретико-практически зонални тематични 

семинари; 

- участие в служебната учебна година съвместно с представители на 

други полицейски служби; 

- перманентно запознаване и изучаване на подведомствени нормативни 

актове (инструкции, заповеди, указания и др.); 

- самообразователна дейност; 

- специализация чрез обучение в семинари и пабота по проекти с 

международно участие. 
 

Н а у ч н и   с ъ о б щ е н и я 

 

За името на детето като криминогенен фактор. В сб. Университетска 

специалност “Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи. (Материали от 

международна научно-практическа конференция). С., ИК “Комливес”-Л.М., 2002, с. 439 – 

441. ISBN 954-90730-9-2 

 

Някои родители, неосъзнавайки това, че определяйки по-известно или 

по-нестандартно име на своето дете го „товарят“ с очакванията на обществото 

към възпроизведеният съименник или нестандартник. Невъзможността на 

някои от тези деца да носят този „товар“ може да окаже пагубни последици за 

тух. Те биват етикирани, подигравани, стимулирани към агресия и 



автоагресия. В потвърждение на авторовите твърдения са приведени примери 

с децата Ихтиандър, Марсел и Елвис.  
 

 

Система специальной подготовки полицейских служащих по защите 

детей: современность и перспективы. В сб. Адаптация к профессиональной 

деятельности как психолого-педагогическая проблема: методологические основания, пути и 

способы решения. (Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, 23 - 

24 апреля 2003 г., г. Барановичи, Беларусь). Барановичи, 2003, часть 2, с. 112 – 114. 

 

В статията се прави критичен анализ на съвременното състояние на 

специалната подготовка на полицейските служители, работещи с деца в 

качеството им на обект и субект на противоправни действия. 

Новото в тази статия, в сравнение с други две, третиращи тази 

проблематика, но в различно време, е включването в обучителния процес и на 

други сполицейски служители, които имат допирни точки в работата си със 

семейства и техните деца. Значително място в статията е отредено на 

перспективите в усъвършенстването на теоретичната и практическата 

подготовка на полицейските служители, работещи с деца. 
 
 

 

София, 24.05.2016 г.   Доцент в катедра „Теория на възпитанието“ 

при Факултета по педагогика на 

СУ „Св. Климент Охридски: ....................... 

(Георги Д. Петров) 


