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УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 
ЦВЕТАНКА КИРОВА, 
ДИРЕКТОР СУ,,Д. БЛАГОЕВ” 

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  

В СУ ,,ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” ГРАД  СВИЩОВ 

 
Настоящият механизъм е приет на педагогически съвет с Протокол №16/13.09.2022г. 

и утвърден от Директора на СУ,, Димитър Благоев“ – гр. Свищов.  

 

1. Същност на понятието тормоз.  

 

             Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни 

негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от 

страна на друг ученик или група. Насилието между децата в училище обхваща широк 

спектър от прояви. То е явление със сериозни измерения и оставя дълготрайни 

последици върху психичното здраве и поведението, както на децата, които търпят 

насилие, така и на онези, които го извършват. Ключови в разбирането за тормоза са 

следните характеристики на това поведение:  

✓ злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;  

✓ извършва се от позиция на силата, като едната страна използва 

доминиращата си позиция за да нарани другата физически или психически, 

да я унижи или изолира от социалния живот;  

✓ повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 

агресия.  

Физически тормоз – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, 

спъване, затавряне в някое помещение;  

Вербален тормоз – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;  

Психичен тормоз – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, 

изнудване, повреждане на имущестство, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни 

погледи, непирятелско следене;  

Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и 

разпространение на злобни сухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски 

отношения с децата, обект на тормоз, изолиране. 

Кибернасилие и Кибертормоз – насилие и тормоз, които се осъществяват в 

дигитална среда чрез дигитални устройства. Включват създаване и разпространение 

на обидни, заплашителни и подигравателни визуални материали, снимки и текстови 

съобщения, които уронват достойнството на детето или го унижават: снимането на 

дете с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видеозапис 

без негово съгласие, кражба на самоличност/профили, обиди, разпространение на 
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слухове в социалните мрежи и др. Ако дете е въвлечено в рискова ситуация онлайн, 

това винаги има своите отражения в реалния му живот. Преживяванията за детето 

могат да бъдат дори по-унизителни, тъй като кибертормозът не може да бъде 

прекратен веднага и е достъпен до много по-голям кръг хора. 

 Тормозът може да бъде или виртуален. Тук спада разпространението на: 

обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, 

електронна поща, Skipe или Facebook; разпространяване на материали, които уронват 

достойнството на детето или го унижават; снимането на детето с мобилен телефон и 

свободното разпространяване на снимки или видео в интернет или други канали без 

негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на 

самоличност и др.  

 

2. Задължение на всеки учител:  

Да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.  

 

3. Мерки за намаляване на риска от училищния тормоз между учениците: 

✓ На всички нива на защита и отстояване на човешките права и проява на  

междуетническа толерантност.  

✓ Запознаване на учители, родители и ученици със Заповед №РД09–611 от 

18.05.2012г. на Министърът на образованието и науката и Заповед № РД09-

1932/09Д2.2014г. (изм. и доп. със Заповел №РД09-619/13.05.2015г.) с 

настоящия „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в СУ „Димитър Благоев”.  

✓ Провеждане на колективни и индивидуални срещи с цел информиране от  

класните ръководители „Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?”:  

- на родителски срещи и в приемното време на класния    ръководител;  

- с ученици в часа на класа и в приемното време на класния ръководител.  

✓ Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година. 

Анкетата се провежда от класните ръководители до 04.11.2022 г. и до 

05.05.2023 г. Обработва се от Координационен съвет, съответно до 

25.11.2022г. и до 08.06.2023 г. 

4. Начини за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ 

„Димитър Благоев”:  

4.1. Създаване на координационен съвет, който да отговаря за планиране и 

координиране на усилията за справяне с тормоза.  

Ръководител: Таня Божинова – ЗДУД и членове: Севдалина Николаева – 

педагогически съветник, Елка Петкова – психолог, Марияна Лесичкова – соц. 

работник, Весела Гачева – учител, Елвира Дамянова – учител, Лукреция Йошева – 

учител начален етап, председател на УС, родител/ ОС /. 

4.2. Дейности на ниво класна стая/паралелка:  

Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се 

работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи 

насилие като например емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване 

на конфликти и др.  

✓ Провеждане на теми, съгласно годишния календарен план в часа на класа.  

✓ Провеждане на групова работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на 

опит в тематичен час на класа „Училищният тормоз”.  

     отг. кл. ръководители  

✓ Изработването на общи правила на поведение и договаряне на процедура, в 

случай на нарушаване на правилата.  

     отг. кл. ръководители  
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✓ Обновяване и поддържане на тематично табло в класната стая „Не на 

насилието”.        

     отг. кл. ръководители 

4.3. Дейности на ниво училище:  

✓ Подобряване на системата от дежурства, с оглед обхващане на местата, в 

които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.  

✓ Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, 

организации и специалисти.  

✓ Провеждане на училищни мероприятия и изяви, съвместно с институции, 

родителска общност, съобразени с възрастовите особености на учениците:  

- І клас – беседа на тема  „Насилието на улицата”.  

   отг. кл. ръководители  

- ІІ клас – „Уроци по толерантност” – изработване на табла.  

 отг. кл. ръководители  

- ІІІ клас – „Правилата на скаутите” – съвместно мероприятие със Скаутска 

организация при СУ,, Д. Благоев”.  

отг. кл. ръководители, Скаутска организация при СУ,, Д. Благоев”  

- ІV клас – Дискусия на тема „ Насилието между децата” – среща с 

представители на външни на училището служби /ДСП, ДПС, МКБППМН/, 

организации и специалисти.  

отг. кл. ръководители,психолог  

- V клас – Съвместни дейности със Скаутска организация при  

СУ,, Д. Благоев” с цел превенция на агресията.  

отг. кл. ръководители, Скаутска организация при СУ,, Д. Благоев”  

  

- VІ клас – Организиране и провеждане на тематичен тренинг, ролеви игри и  

дискусия на тема „Насилието на улицата, в училище и у дома” с 

представители на ДСП, ДПС, МКБППМН.  

отг. кл. ръководители, пед. съветник  

- VІІ – VІІІ клас – филм „Уроци по толерантност”- дискусия по епизоди.  

отг. кл. ръководители  

- IX-XII клас – Организиране и провеждане на лекция на тема „Превенция на 

насилието” съвместно с представители на ДСП, ДПС, МКБППМН.  

отг. кл. ръководители, пед. съветник  

4.4. Дейности с родителско участие:  

       Участие в училищни инициативи и мероприятия. 

 

5. Процедури и алгоритъм при установен училищен тормоз между учениците.  

І. Инциденти, свързани с физическо насилие.  

1. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или здравето 

на децата всеки служител в училището е длъжен незабавно да уведоми член на 

ръководството (директор или помощник-директор).  

       Отговорност: Всички служители  

 

2. В случай, че инцидентът е свързан с физическа опасност за живота/здравето на 

дете, свидетелят на инцидента или служителят, разбрал пръв за него, веднага 

сигнализира медицинското лице (училищния лекар,медицинска фелдшер) за 

извършване на медицински преглед на пострадалото дете.  

                 Отговорност: Служителя подал сигнала, медицинското лице  
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4. Ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяване на Спешен център, 

се повиква спешна медицинска помощ на телефон 112 или 150. Незабавно след това 

се уведомяват и родителите /настойниците на пострадалото дете.  

     Отговорност: медицинското лице  

 

5. Ако инцидентът е свързан с физическо насилие, което да е предизвикало 

физически травми, незабавно се уведомяват и органите на реда –  РУ /дежурен или 

инспектор ДПС/, както и родителите/настойниците на детето (децата), упражнили 

насилие.          Отговорност: Ръководство, класен ръководител 

  

6. След като са извършени първите необходими действия по опазване живота и 

здравето на пострадалото дете, ЗДУД регистрира сигнала в специален дневник, 

съхраняващ се от него. Дневникът-регистър съдържа следните графи; № по ред; дата, 

час, име и фамилия на пострадалото дете; предприети първи незабавни действия; 

уведомени длъжностни лица (органи); уведомени родители/настойници; име, 

фамилия и подпис на ЗДУД.  

Отговорност: ЗДУД  

 

7. Класният ръководител извършва проверка на случая, като при необходимост 

ползва съдействието на педагогическия съветник и/или ръководството на училището.  

          Отговорност: Ръководство, класен ръководител, педагогически съветник  

 

8. При инцидент, свързан с ПТП при който има пострадал ученик или завършил с 

фатален край, класният ръководител писмено уведомява директора, а той  РУО – гр. 

В. Търново           

     Отговорност: Класен ръководител Ръководство  

 

9. При необходимост за изясняване на случая ръководството на училището извършва 

писмено уведомяване на съответните институции.  

     Отговорност: Ръководство 

  

10. След изясняване на случая класният ръководител прави предложение за 

предприемане на последващи действия – уведомяване на ДПС, Отдела за закрила на 

детето към „Дирекция социално подпомагане”, разговор с родители, стартиране на 

процедура по налагане на наказание съгласно ЗПУО.  

         Отговорност: Класен ръководител, пед. съветник, психолог 

 

11. Извършване на последващи действия – налагане на наказание или мярка по 

ЗПУО, тематични часове на класа, беседи и разговори с педагогически съветник, 

разговори с родители и/или други подходящи според случая възпитателни мерки.  

         Отговорност: Класен ръководител, пед. съветник, психолог 

 

12. След регистриране на инцидент класният ръководител на ученик (ученици), 

инициирали и/или извършили физическа саморазправа, подава информация и на 

УКПППУ.        Отговорност: Класни ръководители  

 

13. Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците 

планира и осъществява дейности с възпитателна функция спрямо детето (децата), 

инициирали и/или извършили физическа саморазправа.  

          Отговорност: УКПППУ 
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II. Инциденти, свързани с психическо насилие.  

1. При постъпване на сигнал, свързан с данни за упражнено психическо насилие 

върху деца, всеки служител в училището е длъжен незабавно да уведоми 

ръководството (директор или помощник-директор).  

       Отговорност: Всички служители  

 

2. ЗДУД регистрира инцидента в специален дневник-регистър, съхраняващ се в 

помощник-дирекцията на училището.        Отговорност: ЗДУД  

 

3. ЗДУД уведомява педагогически съветник/психолог и класния ръководител. 

  Отговорност: ЗДУД  

 

4. Класния ръководител със съдействието на педагогическия съветник извършва 

проверка по случая.             Отворност: Класен ръководител, педагогически съветник 

 

5. Класният ръководител по телефона уведомява родителите на пострадалото дете, 

изпраща уведомление и в писмен вид на домашен адрес; ЗДУД – регистрира в 

дневника-регистър дата и час на обаждане и изходящ номер на уведомителното 

писмо.         Отговорност: ЗДУД, Класен ръководител 

  

6. След регистриране на инцидент, класния ръководител на ученик (ученици), 

инициирали и/или извършили психическо насилие подават информация и на 

УКПППУ.        Отговорност: Класни ръководители  

 

7. УКПППУ прави предложение и осъществява дейности с възпитателна функция 

спрямо детето (децата), инициирали и/или извършили психическо насилие.  

         Отговорност: УКПППУ 

  

8. След изясняване на случая класният ръководител прави предложение, съгласувано 

с психолога/пед.съветник за предприемане на превантивни мерки и/или последващи 

действия – уведомяване на ДПС, Отдела ,,Закрила на детето” към Дирекция 

социално подпомагане, разговор с родители, стартиране на процедура по налагане на 

наказание съгласно ЗПУО.  

         Отговорност: Класен ръководител, пед. съветник, психолог 

 

9. Ръководството на училището взема решение и извършва писменото уведомяване 

на съответните институции (при необходимост).  

     Отговорност: Ръководство 

  

10. Извършване на последващи действия – налагане на наказание или мярка по 

ЗПУО, тематични часове на клас, беседи и разговори с психолога/пед.съветник, 

разговори с родителите и/или други подходящи според случая възпитателни мерки.  

       Отговорност: Класен ръководител, пед. съветник, психолог 

 

Ниво на тормоз Отговор на училището Отговорни лица 

Ниско нарушение на  

правилата  

Прекратяване – изтъкване на 

нарушеното правило,налагане 

на съответната последица.  

Учител и класен  

ръководител  

Повтаряне на едни и същи  

нарушения на правилата  

Протокол за тормоз  

Възстановяване на щетата, 

разговаря се с родителите  

Класен ръководител  
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Сериозно – злоупотреба със  

сила, както и при екстремни 

ситуации, в които 

съществува  

опасност за живота и 

здравето, телесния 

интегритет както на детето- 

жертва, така и на детето- 

извършител.  

Насочване към МКБППМН и 

полицията, ОЗД и община по 

силата на координационния  

механизъм;  

Протокол за тормоз – среща с 

родителите, възстановяване 

на щетата, включване на 

учениците в допълнителни 

програми.  

УКПППУ, 

Кл. ръководител, 

Педагогически съветник 

Психолог 

  

 

2.2 Прекратяване на ситуация на тормоз:  

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на 

която е станал свидетел.  

2.2.1 В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се 

прекрати физическият контакт между тях незабавно;  

2.2.2 Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за 

насилието или да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап. 

Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо 

поведение. В този момент не е добре да се разпитва за подробности и детето, което е 

потърпевшо, особено в присъствието на насилника и други деца, защото това може 

да урони неговото достойнство;  

2.2.3 Честа спонтанната реакция на възрастните е заставането на страната на 

„жертвата” и наказване на „насилника”. Ключово при интервенцията на възрастните 

е приемането на разбирането, че детето, обект на тормоз, не се нуждае от 

състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се нуждае от наказание, особено 

което го унижава, а от състрадание, за да може то да развие това чувство към 

другите. Защото липсата на състрадателност е една от основните причини, поради 

която се упражнява тормоз.  

2.3. Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:  

2.3.1 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;  

2.3.2 Когато се прилага подходът за възстановяване на щетата е необходимо 

задължително да се уведоми класният ръководител;  

2.3.3 Подходът за възстановяване на щетата често се прилага в училище като 

логическо последствие от отклоняващото се поведение, свързано с рушене на 

материалната база. Той се основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, 

трябва да бъде възстановена“ и включва съответните действия в тази насока. Същият 

подход успешно може да се прилага и когато се касае за нематериални щети. Важно 

е преди да се прилага подходът да бъде предварително съгласуван с цялата 

училищна общност, включително и с децата, и да бъде част от политиката на 

училището.  

Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с 

детето, което е извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви са 

последствията от неговата постъпка. Поради тази причина е най-добре този подход 

да се приложи от класния ръководител, педагогическия съветник/училищния 

психолог на детето. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с 

държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в 

личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят 

ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан. 

Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората правят грешки. 
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Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат наказания. 

Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо поведение и за 

позитивно решаване на проблема. Ключов момент във възстановяването на щетата е, 

че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как 

ще поправи грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С 

това негово решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от 

тормоза.  

Като първа стъпка класният ръководител изслушва детето. Не е желателно детето да 

се изслушва съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и 

постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време може да 

проследява поведението на децата и да дава обратна връзка Класният ръководител 

може да потърси съдействие и от другите учители, които също да проследяват 

поведението на децата и да реагират своевременно. 

Педагогическият съветник също може да подпомогне работата на учителя като 

наблюдава детето във взаимоотношенията му с другите деца и даде насоки за 

действията и мерките, които учителят да предприема при необходимост или като 

насочи детето насилник и неговото семейство към услуги в общността като центрове 

за превенци и консултативни кабинети към МКБППМН, центрове за обществена 

подкрепа, комплекс за социални услуги(индивидуално или семейно консултиране).  

2.4 Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз  

Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у 

тях на умения за справяне с подобно поведение;  

2.4.1 Важно е класният ръководител да поговори с детето, по възможност още същия 

ден (или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е 

научил случайно) и да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо отделни 

факти могат допълнително и дискретно да бъдат проучени;  

2.4.2 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;  

2.4.3 При този първи разговор е важно да се предложи на детето подкрепа, като се 

остави то само да определи какво точно ще му помогне да се почувства сигурно; 

Необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще 

бъдат уведомени за случилото се;  

2.4.4 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/пед. съветник;  

2.4.5 Никога не трябва да се предлага среща между дете, жертва на насилие и 

неговия мъчител с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат 

до неблагоприятни последствия;  

2.4.6 Наблюдавайте детето в следващите дни, за да се уверите как се чувства и при 

необходимост отново разговаряйте с него.  

2.5 Реакции, спрямо наблюдателите:  

2.5.1 Да се работи с наблюдателите на това ниво, не само на нивото на превенцията, а 

с групата след ситуация на тормоз;  

2.5.2 Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация 

на тормоз като всички, които са били там да видят какво се прави съгласно правилата 

на училището;  

2.5.3 Изтъкват се тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На 

останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в бъдещето;  

2.5.4 Убеждение за отговори на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за 

случая.  
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2.5.5 Насърчение за грижа спрямо тормозеното дете.  

2.6 Училищна система за насочване към други служби.  

2.6.1 Регистриране на ситуации на тормоз.  

От 2010 г. функционира „Координационен механизъм за взаимодействие при работа 

в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция” (КМ). Основната цел на Координационния механизъм е да 

бъдат обединени ресурсите и усилията на професионалистите и органите за закрила 

за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие.  

В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни 

прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации 

с насилие е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила 

на детето” по местоживеене. Като първа стъпка се уведомява директора на 

училището, който е задължен да уведоми съответния отдел „Закрила на детето” по 

местоживеене и отдела за „Закрила на детето”, на чиято територия е училището, 

МКБППМН, полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния екип 

по силата на координационния механизъм.  

Детето, което е склонно към насилие, се нуждае от разбиране на неговите 

потребности, причините за агресивното поведение, помощ при осъзнаване на 

собствените чувства, умения за контрол на гнева, развитие на емпатията.  

В същото време има и една група деца, които са едновременно и насилници, и 

жертви. Възможно е детето да е жертва на насилие в семейството си или да е 

насилвано от някои “по-силни” връстници. Децата жертви могат да упражняват 

насилие върху някой по-слаб от тях. Те са най-рискови по отношение на бъдещото си 

развитие и израстване, защото търпят последиците и на единия, и на другия профил.  

В тази връзка е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на социалните 

работници от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция ,,Социално подпомагане”. 

Социалният работник е професионалистът, който може да проучи ситуацията, в 

която се намира детето, условията, при които живее, родителският капацитет и при 

необходимост да предприеме мерки, които да подпомогнат детето и семейството 

като цяло.  

2.7. Включване на родителите.  

2.7.1 Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото 

се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията;  

2.7.2 В разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите да не 

критикуват другото дете, а да се опитат да погледнат на ситуацията през погледа на 

другата страна;  

2.7.3 Родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и неглижирането 

на другото дете от тяхна страна само ще задълбочат конфликта;  

2.7.4 Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски 

взаимоотношения, като се предостави отворено пространство за споделяне на 

техните опасения и гледни точки;  

2.7.5 От разговора могат да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да 

предприеме и какво се очаква като резултат. 

 

III. Правила и практически насоки за действията, които учители и ученици 

трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични 

ситуации. 

 

Определения: 
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Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, 

вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или 

психическо здраве. 

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално. 

Дете в риск, по смисъла на т.11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за 

закрила на детето е:  

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани 

от специалист; 

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 

училище. 

 

Задължение за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето:  

Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, 

като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", 

Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните 

работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. 

Това 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. 

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в 

Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, 

председателят й го препраща незабавно в отдел "Закрила на детето" в дирекция 

"Социално подпомагане" по настоящ адрес на детето за извършване на социално 

проучване и предприемане на мерки за закрила.  

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие 

между ученици и върху ученици 

1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие: 

1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или 

уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или 

друго травматично събитие. 

2. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици,  участници в инцидента 

или насилието. 

2.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или 

уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за 

установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. 

/Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след 

което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/. 

3. Незабавно се сигнализира за случилото се: 

3.1. директорът на образователната институция и класният ръководител; 

3.2. родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е 

настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от 

насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв. 

3.3. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме 

мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, 

на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да 
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се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на 

училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна 

поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са 

поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. 

До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП. 

3.4. При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално 

подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на 

насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към 

Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, 

денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за 

закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 

02/980 24  15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за 

административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. 

Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до 

които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница 

www.sacp.government.bg. 

3.5. Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен 

работник/ 

4. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ 

събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на 

инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото 

или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на 

детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и 

електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т.3.4/. 

Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието 

и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа 

подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на 

населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и 

съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила 

на детето на местно ниво. 

5. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от 

страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в 

грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите 

страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след 

което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат 

писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на 

хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на 

физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата 

на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по 

разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз. 

6. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от 

страна на служител в образователната институция – директорът на 

образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите 

и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който 

представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на 

образованието и на органите на МВР. 

7. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви 

на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на 

заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на  

училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални 

http://www.sacp.government.bg/
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работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за 

анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на 

мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на 

случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на 

инцидентите.  

8. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за 

подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на 

рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за 

доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна 

страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на 

издадените лицензи“, или на посочения в т.3.4. телефон за връзка, както и от 

отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка 

община. 

 

Настоящите правила и практически насоки са приети на педагогически съвет с 

решение Протокол №16/13.09.2022 г. и утвърден от Директора на СУ,, Димитър 

Благоев“ – гр. Свищов.  

 

 

 

 


