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 Прилагане на цялостен 
училищен подход, полагане на 
координирани и последователни 
усилия насочени към превенция и 
предотвратяване на насилието и 
тормоза между учениците.  

ЦЕЛ 



ПОЗИТИВНА 
КУЛТУРА И 
КЛИМАТ-  

НАСИЛИЕТО Е 
НЕПРИЕМЛИВО 
ПОВЕДЕНИЕ 

СИСТЕМА ЗА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ – 
ПРАВИЛА И 
ПРОЦЕДУРИ 

РЕСУРСНА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 СИСТЕМА ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА 
НИВО КЛАС И НА 
НИВО УЧИЛИЩЕ 

СИСТЕМА ЗА  
ПРЕДОСТАВЯНЕ 
ПОДКРЕПА  НА 
ПОСТРАДАЛИТЕ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
ЕФЕКТИВНОСТТА 
ОТ ДЕЙНОСТИТЕ 

ПОДЦЕЛИ 



. 

УТВЪРЖДАВАН
Е НА 

ПОЗИТИВНА 
ДИСЦИПЛИНА 

. 

ПОДКРЕПА ЗА 
ЛИЧНОСТНОТО 
РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИКА 

ИЗГРАЖДАНЕ  НА 
ПОЗИТИВЕН 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН 
КЛИМАТ 

РАЗВИТИЕ НА 
УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ 

ПРИНЦИПИ 



Планира, 
обсъжда, 

координира 

Създава и 
актуализир
а правила и 
процедури 

Обобщава и 
създава 

ценности 

Анализира 
резултатите 
от оценката 
на тормоза 

Документира  
случаите 

Оказва 
подкрепа на 
пострадалите 

Прави анализ 
и оценка на 

риска 

Набелязва 
мерки 

Изготвя 
годишни 
отчети 

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА УКС 



 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ВЪПРОСНИЦИ; 

АНКЕТИ; 
ФОКУС-ГРУПИ  
 С УЧЕНИЦИ,  

УЧИТЕЛИ,  
РОДИТЕЛИ 
 И ДРУГИ. 

 
  

ОЦЕНКА НА ТОРМОЗА 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ПРЕВЕНЦИЯТА на насилие и тормоз 
включва комплекс от мерки, които имат за 
цел ограничаване и/или елиминиране на 
предпоставките и рисковите фактори, 
допринасящи за насилието.  
 
   

ПРЕВЕНЦИЯ 



ПРАВИЛА НА 
ПОВЕДЕНИЕ 

ОБУЧИТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 

ПОДХОД, 
ОРИЕНТИРАН КЪМ 
УЧЕНИЦИТЕ 

ПОДХОД ЗА РАБОТА 
С ВРЪСТНИЦИ  

ТЕМАТИЧНИ 
РОДИТЕЛСКИ 
СРЕЩИ 

ПРЕВЕНЦИЯ НА НИВО КЛАС 



ЕТИЧЕН КОДЕКС; 

ЕДИННИ 
УЧИЛИЩНИ 
ПРАВИЛА И 
ЦЕННОСТИ ;  

ПРАВИЛА  ЗА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ. 

ЗАПОЗНАВАНЕ 
НА УЧ. ОБЩНОСТ 
С ИЗМЕРЕНИЯТА, 
ПРОЯВЛЕНИЕТО 
И ПОСЛЕДИЦИТЕ 
НА НАСИЛИЕТО. 

ЯСНО 
РАЗПИСАНИ 
ОТГОВОРНОСТИ 
ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВА
НЕ И РЕАГИРАНЕ.  

ПОДОБРЯВАНЕ 
НА СИСТЕМАТА 
ЗА ДЕЖУРСТВА С 
ЦЕЛ 
НЕДОПУСКАНЕ 
НА НАСИЛИЕ.  

КВАЛИФИКАЦИЯ 
НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ 
/ПЛАНИРАНИ 
ОБУЧЕНИЯ/. 

ПРИВЛИЧАНЕ НА 
РОДИТЕЛИТЕ.  

ПАРТНЬОРСТВА С 
ВЪНШНИ 
СЛУЖБИ. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА НИВО УЧИЛИЩЕ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ИНТЕРВЕНЦИИТЕ включват отговора на 
училището при възникнали ситуации на насилие и 
тормоз.  
  Последователни действия и мерки, които 
целят спиране и разрешаване на възникнала вече 
ситуация на насилие, тормоз и криза и се реализират 
като отчитат индивидуалните потребности на всяко 
дете, въвлечено пряко или косвено в ситуацията, 
като се прилага принципа на най-добрия интерес на 
детето. 
   

ИНТЕРВЕНЦИЯ 



Обсъждане между 
учениците и класния 
ръководител;  

Съвместни действия 
между класен 
ръководител или 
учител и психолог;  

Използване на 
посредник при 
разрешаване на 
конфликта; 

Провеждане на 
тематична 
родителска среща 

 

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО КЛАС 



1. Водене на 
училищен дневник; 

2. Процедури за 
регистриране, 
докладване и 
разглеждане на 
случаи на насилие и 
тормоз сред 
учениците;  

3. Действия при 
инцидент, криза или 
при повторна 
ситуация на насилие 
или тормоз; 

4. Насочване на 
детето и неговите 
родители към 
програми и услуги в 
общността. 

 

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО УЧИЛИЩЕ 



 
Дневник със случаи на тормоз 

 № Да

та 

Кратко  

Описание 

 на ситуацията 

Кога 

се е 

случи 

ла 

Участ

ници 

Служи 

тел 

рeгист 

рирал 

ситуаци

ята 

Под 

пис на 

слу 

жите 

ля 

Какво е 

напра 

вено 

(интер 

венция) 

Кои 

са 

ин 

фор

ми 

рани 

Как е 

прик 

лючи 

ла 

ситуа- 

цията 

                    

                    

Дата – дата, на която е наблюдавана ситуацията или ситуацията е станала известна на 
служител от училището;  
Какво се е случило – кратко описание на ситуацията;   
Кога се е случило – дата (ако е различна от датата на научаване) и време –като час; 
Кои са участниците – описват се имената на всички участници, така че те да могат да 
бъдат еднозначно идентифицирани;  
Кой служител е регистрирал ситуацията – име и подпис – попълва се от служителя, който 
е регистрирал ситуацията;  
Какво е предприето като действия (интервенция) – дейности по интервенция – 
верифициране на ситуацията, разговор с участниците и пр.;  
Кои отговорни участници са информирани (институции, органи, родители) – изх.№ на 
документите, с които са информирани;  
Как е приключила ситуацията или на какъв етап е и какво предстои.   



ПЪРВО 
НИВО 

ВТОРО 
НИВО 

ТРЕТО 
НИВО 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ 



Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране 

 

 

 

 

 

 НИСКО 

НАРУШАВАНЕ НА 

ПРАВИЛАТА 

 Действията се предприемат 

автономно от учител заедно с 

родител, като се предприема 

педагогическа работа – 

индивидуално, за група деца или 

за цялата група. 

  

При наличие на щети от 

материален характер – те се 

възстановяват. 

  

Ситуации 

те от първо 

ниво не се 

регистри 

рат. 

  

  

ПЪРВО НИВО НА ТОРМОЗ 



Физически тормоз леко удряне, бутане, щипане, драскане,      дърпане 
на коса, хапане, подритване, замърсяване или  
разрушаване на нечия собственост. 
 

Психически тормоз 
 

подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди, 
нецензурни/неприлични коментари; 
 

омаловажаване, обиждане, осмиване,         
засрамване, подвикване, ругаене, клеветене, 
измисляне на       прякори. 
 

Сексуален тормоз показване на неприлични жестове и           действия, 
вербален тормоз със сексуално съдържание,            
разпространение на истории и изображения със 
сексуален подтекст. 
 

Кибертормоз обидни обаждания и изпращане на обидни          
съобщения (SMS, MMS, съобщения в мрежите, др.) 
 

ПЪРВО НИВО НА ТОРМОЗ 



Последователност на процедурите за 
интервенция при първо ниво на тормоз 

1.Прекратяване на ситуацията и 
успокояване/интервенция към всички участници.,  

2. Класният ръководител, учителят подробно се  
информира за случилото се от всички участници. 

3. Уведомяване на родител от класния ръководител. 

4. Консултации - предприемане на индивидуални 
разговори с участниците от класния 
ръководител/учителя. 

5.  Мерки и действия от страна на класен за намиране 
на решение, удовлетворяващо страните и което служи 
за пример на наблюдателите. 

6. Проследяване на изпълнението на предприетите 
мерки. 



Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране 

 

 

 

ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И 

СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА 

ПРАВИЛАТА  ИЛИ С 

ПО-СЕРИОЗНИ 

ПОСЛЕДИЦИ 

Действията се предприемат от 

учител заедно с психолог, 

представител на 

координационния съвет и 

директор и задължително 

участие на родител. 

 Ако присъствието на родител не е в 

най-добър интерес на детето, 

директорът следва да се обърне към 

отделите за закрила на детето. 

 Координационният съвет прави 

оценка на риска и се инициира 

индивидуална работа по случай. 

Ситуацията  се 

описва в 

Регистрационния 

дневник и се 

предприема 

работа по 

случай. 

  

 

ВТОРО НИВО НА ТОРМОЗ 



 : 

 Физически тормоз шамаросване, удряне, стъпкване или късане на   
дрехи, ритане, обграждане, плюене, отнемане и 
разрушаване на       нечия собственост, дърпане на 
нечий стол изпод него, дърпане за     уши или коса. 

 Психически тормоз 
 

подигравки, отправени пред целия клас или група, 
публично унижение, обиди; 

изнудване, заплашване, несправедливо наказание, 
забрана за общуване, отхвърляне и манипулация. 

Сексуален тормоз сексуално докосване, показване на порнографски 
материали, показване на интимни части на тялото и 
сваляне на    дрехи, подтикване или принуждаване 
към сексуални действия,         заснемане в сексуални 
пози. 

Кибертормоз непоискано заснемане и разпространяване на снимки 
и видео, злоупотреба с блогове, форуми, социални 
мрежи, заснемане без разрешение. 
 

ВТОРО НИВО НА ТОРМОЗ 



Последователност на процедурите за 
интервенция при второ ниво на тормоз 

1. Прекратяване на ситуацията и 
успокояване/интервенция към всички 

2. Учителят/кл. р-л уч подробно се информира за 
случилото се от всички участници.  

Учителят, кл. р-л съобщава на Координационния съвет 
за случая. Прави се оценка и по преценка директорът 
подава сигнал до ОЗД и/или полицията и се инициира 
работа по случай. 

4. Уведомяване на родител.  

5. Мерки и действия – работа на координационния 
съвет: анализ на ситуацията и предприемане на 
работа по случай. 

6. Проследяване на изпълнението 



Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране 

 

 

ЗЛОУПОТРЕБА СЪС 

СИЛА, КАКТО И ПРИ 

ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, 

В КОИТО СЪЩЕСТВУВА 

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА 

И ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА 

ТЕЛЕСНИЯ 

ИНТЕГРИТЕТ, ЗА КОЙТО 

И ДА Е ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ В 

СИТУАЦИЯТА 

 
 

Уведомяване на ОЗД и/или органите 
на полицията  незабавно . 
 
Действията на ниво училище се 
предприемат от директор заедно с 
Координационния съвет със 
задължителното участие на родител 
и компетентни власти, организации 
и услуги.  
Отговорът на училището може да 
включва  
• насочване към МКБППМН и 

полицията, ОЗД и община по силата 
на координационнния механизъм;  

• съставяне на Протокол за тормоз и 
възстановяване на щетата;  

• включване на учениците в 
допълнителни програми, насочване 
към услуги в общността. 

 
 
Ситуациите се 
описват в 
Дневника за 
случаи на тормоз, 
като по тях се 
предприема 
интензивна работа 
по случая, 
включваща всички 
участници.  
  
Ако друга 
организация или 
услуга е въвлечена в 
работата с ученика, 
училището 
установява връзка с 
тези организации или 
услуги и 
хармонизира 
дейностите. 

ТРЕТО НИВО НА ТОРМОЗ 



 

Физически 
тормоз 

сбиване, задушаване, събаряне, причиняване на           
изгаряния и други наранявания, намушкване с остър предмет, 
провесване от прозорец или високо място, лишаване от храна, 
излагане на ниски или високи температури и заплашване с 
оръжие. 

Психически 
тормоз 
 

закани, заплахи, обиди, клетви, които накърняват       сериозно 
достойнството, публично унижение и др.; 
 

сплашване, изнудване със сериозни заплахи,              
насилствено отнемане на пари и вещи, ограничаване на 
движението,      склоняване за употреба на наркотични и други 
псих. вещества, включване в деструктивни групи и 
организации. 
 

Сексуален  
тормоз 

съблазняване от друго дете или възрастен,              
злоупотреба с власт при подстрекаване, изнудване, склоняване 
и/или      принуждаване към сексуални действия, блудство, 
изнасилване,               кръвосмешение. 

ТРЕТО НИВО НА ТОРМОЗ 



 

 
 
 
Сексуален  
тормоз 
 

 
 
 
съблазняване от друго дете или възрастен,              
злоупотреба с власт при подстрекаване, изнудване, 
склоняване и/или      принуждаване към сексуални действия, 
блудство, изнасилване,               кръвосмешение 
 

Кибертормоз: повторно действие на непоискано заснемане и                
разпространяване на снимки и видеозаписи, злоупотреба с 
блогове,        форуми, социални мрежи, заснемане без 
разрешение, заснемане на сцени  на насилие, 
разпространение на записи и снимки на детска порнография. 
 

. 

ТРЕТО НИВО НА ТОРМОЗ 



1.Прекратяване на ситуацията и 
успокояване/интервенция към всички 
участници. 

2.Учителят/кл. р-л уч подробно се информира 
за случилото се от всички участници.  
Незабавно се уведомява  директорът и се 
подава сигнал до ОЗД и/или полицията. 

3. Уведомяване на родител. 

4. Консултации - предприемане на 
индивидуални разговори с участниците. 

5. Мерки и действия от страна на 
координационния съвет, интензивна работа по 
случай,  информиране и насочване към други 
служби и/или услуги от страна на директора.  

Последователност на процедурите за 
интервенция при трето ниво на тормоз 



 
 
 
 
 

3. Индивидуалната работа по случай с дете се осъществява интегрирано от 
мултидисциплинарен екип. При становище от координационния съвет в училището 
за иницииране на работа по случай или ако не се свика Координационен механизъм 
за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 
насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, УКС следва да инициира 
работа по случай с детето в училището.   

2. Уведомените институции започват проверка на сигнала по реда на 
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна 
интервенция (виж Приложение 3: Кой, кога и къде може да подава сигнал за дете в 
риск?), в който следва се включи представител на институцията (учител на 
групата/класен ръководител, училищен психолог или УКС).  

1. При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво, 
незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане“ (Отдел 
„Закрила на детето“ – ОЗД) и/или полицията.  

Иницииране на работа по случай, вкл. 
насочване на случая към други служби 



                   

1. Прекратяване 
на ситуация на 
насилие и 
тормоз 

2. Подход за 
възстановяване 
на щетата 

 

3. Действия при 
тежък инцидент 
или при повторна 
ситуация на 
насилие или 
тормоз 

4. Насочване на 
детето и неговите 
родители към 
програми и услуги 
в общността  

5. Действия при 
насилие на 
дете/ученик срещу 
член на екипа на 
институцията  

6. Действия при 
насилие на 
възрастен срещу 
дете/ученик  

  

НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По-голямата част 
от ситуациите на 
тормоз могат да 
бъдат овладени 
от учителите, а 
някои – от самите 
ученици. Всяка 
намеса изисква 
внимателна 
преценка на 
ситуацията и 
нейната тежест. 

На първо място важно е 
да се разграничат 
случаите, в които не се 
касае за тормоз, а само 
за игра или приятелско 
премерване на силите 
между учениците.  За 
целта е необходимо да 
се наблюдава 
поведението на 
учениците, включително 
и на тези, които само 
присъстват без активно 
да участват. Това би 
спомогнало за правилна 
оценка на ситуацията. 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СИТУАЦИЯ НА ТОРМОЗ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случай на 
физически 
тормоз 
учениците 
трябва да бъдат 
разделени и да 
се прекрати 
физическият 
контакт между 
тях незабавно; 
 

  

Учителят ясно  
обявява пред 
всички, че това 
е насилие и то 
е недопустимо 
поведение. 
Фокусът на 
интервенцията 
е насочен към 
учениците -
свидетели на 
тормоза, а не 
към 
участниците в 
ситуацията на 
насилие; 

Когато става 
въпрос за първа 
проява, която 
не е тежка по 
отношение на 
нанесената 
вреда, може да 
се приложи 
подходът за 
възстановяване 
на щетата или 
да се наложи 
друга 
предварително 
съгласувана 
мярка. 

1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯ НА 
ТОРМОЗ 

 



 В описанието на прекратяване на ситуация 
на тормоз има ясна дефиниция каква може да е 
разумната физическа сила: 
 
«В случай на физически тормоз децата трябва 
да бъдат разделени и да се прекрати 
физическият контакт между тях незабавно; 
Когато има опасност за живота на детето, 
неговото здраве и физическия интегритет може 
да се използва разумна физическа сила под 
формата на избутване, издърпване, задържане 
на място.» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 



1. Учителят/класният 
ръководител изслушва 
ученика. Не е желателно  да 
бъде  изслушван съвместно с 
потърпевшия  ученик. 

2. Ученикът сам предлага как 
ще поправи грешката си, с 
което отново ще се 
възстанови нарушената 
ценност. С това негово 
предложение трябва да се 
съгласи и ученикът, който е 
потърпевш от насилие. 

3. След изясняване на 
ситуацията и постигане на 
договореност, 
учителят/класният 
ръководител за определен 
период от време проследяват 
поведението на учениците  и 
дават обратна връзка.  

4. При преценка ученикът 
може да бъде насочен към 
услуги в общността. 

2. Подход за възстановяване на щетата 
 



Работа в групов формат    

Ученикът, обект на тормоз, не се нуждае от 
състрадание, а ученикът, извършител на 
тормоз, не се нуждае от наказание 

След изясняване на ситуацията и постигане на 
договореност, учителят/класният ръководител 
за определен период от време проследяват 
поведението на учениците  и дават обратна 
връзка.  

Погрешно е открито и публично пред другите 
деца да се оказва подкрепа на потърпевшото 
дете,  защото това допълнително ще урони 
достойнството на детето пред неговите връстниците.  

3. Действия при тежък инцидент или при 
повторна ситуация на насилие или тормоз 

 



Работата с деца/ученици, които са обект на 
тормоз, трябва да бъде насочена към 
формиране на умения за справяне с 
подобно поведение.  

 Необходимо е да се подчертае 
поверителността на разговора, като се 
спомене кои ще бъдат уведомени за 
случилото се; 

Детето трябва да почувства доверие и 
сигурност за споделяне, което е особено 
важно ако насилието се повтори. Може да 
му се предложи да поговори с училищния 
психолог; 

Действия при тежък инцидент или при 
повторна ситуация на насилие или тормоз 

 



 Препоръчително е да не се прави среща между 
детето, върху което е упражнено насилието, и 
детето, което е извършило насилието, с цел да се 
помирят и да се разберат. Такива срещи могат да 
доведат до неблагоприятни последствия; 

 Ученикът трябва да  се  наблюдава  в 
следващите дни, за да се уверим как се 
чувства и при необходимост отново да 
разговаряме с него; 

Необходимо е да се работи с 
наблюдателите не само на нивото на 
превенцията, но и след ситуация на 
тормоз; 

Наблюдателите не се отстраняват, когато се 
прекратява или управлява ситуация на тормоз. 
Всички, които са били там, следва да видят какво се 
прави съгласно правилата на училището;  

Действия при тежък инцидент или при повторна 
ситуация на насилие или тормоз 

 



Валидизират се правилата и етиката на 
поведението и се подкрепят тези, които са се 
намесили в защита ценностите на училището. На 
останалите се споделя очакването да направят същото, 
ако се случи в бъдеще;.  

Насърчава се убеждение за отговори на 
насилието с думи, търсене на помощ и 
съобщаване за случая. Насърчаване за грижа 
спрямо тормозеното дете.   

 При преценка детето може да бъде насочено към 
услуги в общността.   

Действия при тежък инцидент или при 
повторна ситуация на насилие или тормоз 

 



  
 

•  Насочването  се осъществява от психолога или 
от класния ръководител.  

• Насочващият трябва да е запознат с услугите в 
общността и да даде пълна и конкретна 
информация на родителите за възможните 
услуги и програми. 

•  Важно е насочването да се направи конкретно 
и с грижа, за да могат родителите и детето да 
се възползват, а не да го приемат като мярка за 
наказание.  

4.НАСОЧВАНЕ НА ДЕТЕТО И  РОДИТЕЛИТЕ 
КЪМ ПРОГРАМИ И УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА  



 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

Центрове за 
превенция и 
консултативни 
кабинети към 
МКБППМН  

Центрове за 
обществена 
подкрепа, 
комплекси за 
социални 
услуги 

Общински 
съвети по 
наркотичните 
вещества 

 Програми, 
предлагани от 
неправителстве
ни организации 

Други 

НАСОЧВАНЕ НА ДЕТЕТО И  РОДИТЕЛИТЕ 
КЪМ ПРОГРАМИ И УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА  



5. Действия при насилие на дете/ученик 
срещу член на екипа на институцията 

1. Действието се 
прекратява 
незабавно от 
възрастен, който 
е в близост до 
мястото на 
извършеното 
насилие. 

2. Оказва се 
помощ в 
случай, че 
има 
пострадал/п
острадали.  

3. Осъществява 
се 

психологическо 
консултиране 

/кризисна 
интервенция. 

4. 
Уведомяват 
се класният 
ръководител 
и родителите 
на детето.  

5. С ученика 
задължително 
разговаря психолог 
или директор/зам. 
директор. Последният 
дава становище след 
оценката на проблема 
и поведението за 
целите на вземането 
на решение за 
последствията от 
Педагогическия съвет.    

6. Директорът  
организира 
провеждане на 
педагогически съвет за 
вземане на решение за 
последващи действия. 
Обсъждат се възможни 
действия и се прави 
план за работа с детето.    



6. Действия при насилие на възрастен 
срещу дете/ученик 

1. Незабавно се подава 
сигнал към ОЗД и/или 
полицията и се свиква 
Координационния 
механизъм за дете в 
риск.  

2. Училището извършва 
последващи действия– 
описани в Приложение 
2: Кога, кой, къде може 
да подава сигнал за 
дете в риск. 

3. С пострадалото дете 
разговаря психолог, 
който прави оценка и 
изготвя становище. 



  Съгласно Закона за закрила на детето (чл. 7, ал. 1) 
„Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от 
закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция 
„Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила 
на детето или Министерството на вътрешните работи.  

  

  Съгласно ал. 2 „Същото задължение има и всяко 
лице, на което това е станало известно във връзка с 
упражняваната от него професия или дейност, дори и ако 
то е обвързано с професионална тайна“.  

 

Кога се  подава сигнал за дете в риск ? 



 
 

  При идентифициране на 
случаи на насилие и тормоз на 
деца/ученици в училището 
директорът на институцията следва 
да бъде незабавно уведомен.  

  От страна на 
институцията сигналът се подава 
от директора. 

Кой подава сигнал за дете в риск от 
насилие и тормоз?  



 
 

ДАЗД 

Национална 
телефонна 
линия за деца 

116 111 

24 часа 

 

  

 

 

Национален 
център за 
безопасен 
интернет 

 

124 123 

10.00-16.00  

имейл 
helpline@onlin
e.bg и чат в 
сайта 
www.safenet.
bg 

 

Национален 
телефон за 
спешни 
повиквания  

112 

Къде може да се подава сигнал за дете в 
риск от насилие и тормоз?  



 7. МЕРКИ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

1. При възникване 
на кризисна 
ситуация веднага 
се уведомява 
директорът/ 
заместник- 
директорът на 
училището. 

2. При случаи от трето 
ниво, както и по преценка 
при случаи от второ ниво, 
незабавно се уведомява 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ ОЗД и/или 
полицията.  

3. Действията на 
ниво институция се 
предприемат от 
директор/заместник
-директор. 

4. При възникване на кризисна 
ситуация или получен сигнал за 
ученик, жертва или в риск от 
насилие, УКС се събира в 
рамките на 24 часа и съставя 
индивидуален план за кризисна 
интервенция. 





№ Компетенция За персонал 

1. Познаване на особеностите на детското 

развитие, с акцент на съответната възраст 

Педагогически персонал 

на училището 

2. Познаване на нуждите и потребностите на 

децата, в съответствие на възрастта, в която се 

намират 

 

Педагогически персонал 

на училището 

3. Умения за интервюиране на ученик Класен ръководител 

4. Умения за интервюиране на родител Класен ръководител 

5. Умения за водене на групова работа – етапи на 

груповата работа, динамика на групата, 

техники за групова работа 

 

Класен ръководител 

6. Оценка на риска  Членове на 

координационния съвет 

7. Водене на случай – създаване на екип, оценка, 

планиране, извеждане на индикатори за 

напредък, интервенция, преглед на плана, 

докумeнтиране 

 

Училищен психолог 

8. Умения за разработване на групови и 

индивидуални програми 

 

Училищен психолог 

КОМПЕТЕНЦИИ 



                   

ИНДИКАТОРИ 

Изработен   
Етичен кодекс  
и общи правила  
за училището 

Изготвени 
правила за 
поведение в 
училище от 
всеки клас  

Оценка на риска 
за всеки 
участник в 
ситуация на 
тормоз от второ 
и трето ниво, 
извършвана от 
УКС 

Проведени 
превантивни 
училищни 
инициативи 

 

 

 Групова 

работа, 
осъществена 
от класен 
ръководител 

Извършена 
оценка на 
тормоза и 
резултатите от 
нея 

 
Разработени  
програми за 
групова и 
индивидуална 
работа и 
проведени 
групови занятия 
от училищните  
психолози 

Регистрирани 
случаи в 
Дневника за 
насилие и 
тормоз 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ 
ПРИЛАГАНАТА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 



                   

ИНДИКАТОРИ 

Насочване към  
външни служби 
 и услуги 

Работа по 
случай, 
водена от 
училищните 
психолози ДРУГИ 

Осъществени 
партньорства 
с родителите 

 Включване на 

учениците в 
реализирането 
на училищната 
политика 

Успешно 
решени случаи 

Повишаване 
квалификацията 
на учителите за 
работа, 
включително 
реализирани  
специализирани 
обучения 

Изготвен 
годишен отчет 
за дейността на 
Училищния 
координационен 
съвет 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ 
ПРИЛАГАНАТА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 



Документи по интервенция при случай на 
тормоз (при нива 2 и 3) 

 

• Документ по процеса на верифициране на подозрение 
или откриване на ситуация на тормоз – протокол от 
заседание на съвета за запознаване с фактите около 
ситуацията. 

• Оценка на риска за всеки един от участниците в 
ситуацията – риск от повторение на поведението на тормоз 
(за упражнилите тормоз); риск за повторно изпадане в роля на 
тормозен (за жертвите на тормоз). Оценката на риска завършва 
с предложение за индивидуална работа по случай (ако това се 
налага). 

• Документи по индивидуална работа по случай – оценка 
на детето; план за индивидуална работа по случай, като в него 
се указват: поименно членовете на мултиинституционалния 
екип по случая, индикаторите за постигнати цели, срок за 
работа по случая; доклади по случая – задължително на всеки 
три месеца, а при необходимост и по-често; доклад по 
закриване на случая. 


