


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ 

ТЕХНОЛОГИИ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ” – ГР.ВАРНА 

 

 І.ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 

     1.Изграждане на сигурна позитивна образователна среда: 

 Запознаване на училищната общност със Заповед№РД09-5906/28.12.2017г. за 

утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите 

в системата на предучилищното и училищно образование и Алгоритъма за прилагане на  

Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование чрез сайта на училището, тематични 

родителски срещи, индивидуални срещи с родители в приемното време на класните 

ръководители, часа на класа, заседание на педагогическия съвет; тематично общо 

събрание на учителите и служителите; 

 Създаване на Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието в 

гимназията, като важен орган за институционалната политика; 

 Извършване оценка на ситуацията в гимназията в началото на учебната година и анализ 

на резултатите от Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието в 

гимназията ; 

 Изготвяне на едногодишен план за действие на УКС, основан на дейностите по 

превенция и интервенция на насилието и тормоза, заложени в механизма; 

 Изготвяне на годишен доклад за постигнати резултати и препоръки; 

2. Изработване на последователна и целенасочена политика за развитие на училището 

по отношение на превенция на насилието, отговорностите и процедурите за действие 

при възнекване на ситуации на тормоз: 

 Запознаване на училищната общност с необходимата теоретична информация по 

темата за насилието и тормоза; 

 Подготовка, планиране , запознаване,  организиране и реализиране на дейности за 

превенция на тормоза и насилието, залегнали в документи за цялата училищна 

общност в гимназията(Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс, План за 

квалификационна дейност и др) 

 Подготовка, планиране , запознаване,  организиране и реализиране на дейности за 

интервенция в случай на тормоз и насилие в гимназията; 

 Партньорство с родителската общност и държавните институции, ангажирани с 

проблема на насилието и тормоза в училище; 

ІІ.Измерения на насилието и тормоза в системата на училищното образование 
1. „Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, 

пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна 

вреда върху здравето, живота , развитието или достойнството на детето, което може да се 

осъществи в семейна, училищна и социална среда.Насилието може да е от възрастен към 

дете, от дете към възрастен или между деца. 

 Видове насилие: 

 „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, вкл. причиняване на болка или 

страдание, без разстройство на здравето. 

 „Психическо насилие“ са всички действия, коитомогат да имат вредно въздействие 

върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно 

отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно 

отношение, както и неспособността на родителя/настойника или лицето, което полага 

грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда 

 „Сексуално насилие“ е използването на детето за сексуално задоволяване.Според 

Световната здравна организация това е „участие на дете в сексуални действия, които 

той или тя не разбира напълно и за които не е в състояние да даде информирано 

съгласие, или за които детето не е подготвено от гледна точка на развитието си и не 



може да даде съгласие, или които са в нарушение на законите или социалните табута 

на обществото“ 

 „Пренебрегване“е неуспехът на родителите/настойника/попечителя настойника или 

лицето, което полага грижи за детето, да осигуриразвитието на детето в една от следните 

области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и 

безопасност, когато е в състояние да го направи. 
2. Тормоз(bullyng) 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 

един ученик или група. Насилието между учениците в училище обхваща широк спектър 

от прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху 

психичното здраве и поведение, както на учениците, които търпят насилие, така и на 

онези, които го извършват. 

 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 унизи или изолира от социалния 

живот; 

 Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на насилие; 

 Видове тормоз: 

 Физически тормоз- блъскане, щипане, разрушаване, удряне, спъване, затваряне в някое 

помещение, нанасяне на болка 

 Психически тормоз- подмятане, подиграване, закачане, обиди,заплахи, омаловажаване, 

заплахи, изнудване, повреждане на лично  имущество, кражба и хвърляне на вещи, 

заплашителни погледи, неприятелско следене; словесни изрази,които имат за цел да 

унижат и оскърбят детето на база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или друго, с 

което се подчертава различие от останалите.Когато е в група-под формата на изолиране, 

игнориране, изключване от групови дейности, избягване, одумване, и разпространение на 

злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата , 

обект на тормоз 

 Сексуален тормоз- всяка форма на нежелано словесно , несловесно или физическо 

поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до накърняване на 

достойнството на лицето, и по-специално създаване на смущаваща, враждебна, 

деградираща(принизяваща), унизителна или обидна обстановка. Измисляне на 

сексуализирани прякори или имена, коментари на външността и подигравки със сексуално 

значение, неподходящо докосване, бележки,и надписи със сексуално съдържание и по-

екстремни форми. 

 Кибернасилие и  кибертормоз- насилие и тормоз, които се осъществяват в дигитална 

среда чрез дигитални устройства. Включват разпространение без съгласие на детето на 

обидни , заплашителни и подигравателни визуални материали, снимки,текстови 

съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype, Facebook и др, които уронват 

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

свободното разпространяване на снимките или видеото в интернет или др.канали без 

негово съгласие; разпространение на клюки, слухове, заплахи в социалните мрежи;крадене 

на самоличност 

3.Разлики между тормоз и закачки или игри на учениците 
Правилната оценка на ситуацията от страна на учителя/възрастния води до овладяване на 

ситуацията: 

 Игра е когато учениците се закачат, бутат, блъскат, разменят шеги, като при това се смеят, 

разменят си ролите и никой от тях няма доминиращо положение, то тогава учителят 

предупреждава да внимават за да не се наранят; 

 Тормоз е когато: 
- един от учениците е видимо напрегнат, не се усмихва, опитва се да се махне, ролите не се 

сменят, а другияте в постоянно доминираща позиция; 



-детето не се чувства добре от закачките и подигравките; 
-ако ученикът, на когото се подиграват, поиска от другия да спре, а той не спира; 

-ако ученикът , който дразни, го прави непрестанно; 
-ако причината за дразнене е нещо, което ученикът не може да промени(носене на очила, 

способност да чете, тегло, ръст, атлетични способности и др); 
-ако наблюдателите на ситуацията се присъединят към подигравките; 

-ако ученикът, който се подиграва е по-голям на възраст, по-силен, по-популярен и др 

4.Признаци за наличие на насилие и тормоз 

 Различни по вид и цвят натъртвания, вкл.синини, чести или постоянни червени петна, 

вкл.пръсти, насинени очи, следи от ухапвания; 

 Неправдоподобни/объркани  обяснения за травми, вкл.едносрични отговори; 

 Безпокойство и крайности в поведението-от агресивност до пасивност; 

 Лоша представа за себе си-децета мислят, че си заслужават наказанието; 

 Прекалена отстъпчивости оставяне без протест да се прави всичко с него; 

 Влошаване на здравословното състояние, вкл.прилошаване, главоболие, отпадналост; 

 Влошаване на резултатите в училище и чести отсъствия; 

 Чести отсъствия от определени часове; 

 Детето става затворено , изолира се и не желае да контактува с връстниците си; 

 Агресивно поведение или такова, което да привлече внимание;самонараняване, упорито 

непослушание; 

 Внезапни избухвания; 

 Бягане и криене, вкл.от училище; 

 Загуба на доверие, неучастие в общи занимания в училище, ниска самооценка; 

 Употреба на алкохол, медикаменти, занемаряване(облича едни и същи дрехи, отказ да 

вчесва косата си); 

 Психосоматични оплаквания(болки в стомаха, главоболие, гадене, сънуване на кошмари, 

нарушен сън и др); 

 Прояви на сексуално поведение(имитация на сексуален акт, разголване, език, свързан със 

сексуално действие и др) 

 Рязка промяна в навиците или в ползването на интернет и социални мрежи 

ІІІ. Политика на институцията 
Цялостната политика на гимназията включва следните аспекти: 

-подкрепа на личностното развитие на ученика; 
-изграждане на позитивен организационен климат; 

-утвърждаване на позитивна дисциплина; 
-развитие на училищната общност 

Превенцията и интервенцията на насилието и тормоза в училище са важна и неизменна част от 

общата политика в гимназията и са основани на споделените ценности, философия, норми, 

цели, стратегии,правила, отговорности, резултати  и традиции за участие и взаимодействие на 

директора, педагогическия и непедагогическия персонал, родителите и учениците за 

изграждане на сигурна позитивна образователна среда. 

 Основни цели на политиката на превенцията и интервенцията на насилието и тормоза в 

училище са: 

-позитивна култура и климат в училище; 
-повишаване на осведомеността на всички участници в образователния процес, че насилието е 

неприемливо поведение; 
-създаване на система за превенция, създаваща условия за превантивна работа в клас и 

включваща учениците в семинари, работилници, и др. за запознаване с формите на насилие и 

тормоз, за възпитаване на толерантност към различията, за граница на другия, за етика на 

взаимоотношениеята, за приемливост на поведението и реакция към неприемливото ии др; 
-създаване на система за интервенция като се разработват/ актуализират правила и процедури 

при всяка една проява на насилие и тормоз, вкл.за сигнализиране и идентифициране; 
-създаване на система за подкрепа на пострадалитеи въвлечени в ситуация на насилие и тормоз; 



-създаване на устойчива система за изграждане на капацитет у всички участници в 

образователния процес под формата на обучителни дейности, сътрудничество с външни 

институции, организации, служби, ефективна система за дежурство и др; 

 Специфични принципи на политиката в училище: 
-позитивна култура и климат:приемат различието и разнообразието при спазване принципите 

на приобщаващото образование; развитие на сигурна среда , в която децета спокойно и открито  

споделят и обсъждат теми за насилието; насърчават взаимоотношения на уважение в 

общността; 

-ефективно лидерство; 

-цялостен институционален подход; 
-споделено разбиране за насилието и тормоза и последиците от тях; 

-подкрепа, мотивиране, информиране, обучение, консултиране,супервизия и капацитет за 

справяне; 
-образователни стратегии и дейности за превенция: развиване на емпатия, уважение, и 

реилианс сред децата; нулева толерантност към всички форми на насилие; адресират 

агресивното поведение; 

-системност и регулярност при вписване, изясняване и прилагане на мерки и последващи 

действия при насилие и тормоз; 
-координация и последователни усилия на училището за изграждане на мрежа от 

взаимодействия за по-сигурна среда; 
-партньорство с родителите; 

-непрекъсната оценка и проследяване на ефективността на цялостната политика за 

превенция и интервенция на насилието и тормоза; 

 Действия за осигуряване на сигурна образователна среда в училище: 
-подобряване на физическата среда, като фактор за формиране на общност-санитарни 

помещения, класни стаи, коридори, физкултурен салон; 

-системни усилия за възпитаване на социални умения и нагласи у учениците; 

-промяна в нагласите за учене с цел акцент върху екипна работа и намаляване на 

съревнователен елемент; 
-проектно-базирано обучение и изнесени дейности; 

-мерки за подкрепа на децата за справяне с неприемливо поведение без наблягане на 

наказанията, а разбиране на последиците от насилие и тормоз; 

ІV.Система от мерки за реализиране на сигурна образователна среда в „ПГХХВТ 

„Д.И.Менделеев” 

1.Съдаване на Координационен съвет, който има ясни функции и делегирани отговорности да 

отговаря за планирането, проследяването , координирането и контролирането на усилията за 

справяне с насилието и тормоза в гимназията 

 Ръководител:Добринка Ковачева  

 Членове 

-Недялка Димитрова  учител 

-Пепа Караиванова  възпитател 

-Павел Колев- ученик(ХІIа клас) 

 Училищен координационен съвет- задачи и дейности: 

-Оценка на ситуацията, анализ, представяне и обсъждане на резултатите в училищната 

общност-дискусии, анкетни проучвания, фокус групи, тематични педагогически съвети; 

-Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище-

изготвяне на едногодишен план на координационния  съвет; 

- Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, правила и 

последици на ниво институция-Етичен кодекс, Правилник за дейността на училището, План за 

квалификационната дейност, Правилник за дежурствата, система за информиране на 

общността; 



- Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на 

тормоз;  

- Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата;  

- Подпомага класните ръководители с материали, обучения или консултации със специалисти  

   2.Планиране на дейностите по превенция: 

 Дейности на ниво класна стая/група в общежитие(съгласно плана на класния 

ръководител или възпитателя) 

- цели се да се създаде свободно пространство(класната стая), в което да се говори открито за 

насилието и  тормоза и се работи за формиране у децата на нагласи и социални умения за 

здравословно и  ненасилствено общуване ,емпатия, толерантност, уважение към околните и 

различията между тях, решаване на конфликти и др.в часа на класа; 

-прилагат се всички форми на групова работа, дискусии, ролеви игри, споделяне на опит, 

решаване на казуси 

-в началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и насилието. С 

помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви на насилие. Постерите с 

приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място в класната стая.  

-запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.  

-реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури и приетите 

правила и последици.  

-за всеки инцидент или проява на насилие изготвят протокол до УКС 
-участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.  

-провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да привличат 

различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН и др. Информират 

учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111/Национален център за безопасен интернет 

124 123.  

-информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и действия на 

тематични срещи; 

-използване на подхода за работа с връстници; 

 Дейности на ниво училище(съгласно годишния план на гимназията): 

-актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност; 

-създаване на единни училищни правила  и внасяне на промени в Правилника за дейността на 

училището; 

-запознаване на училищната общност с определенията, проявлението и последиците от 

насилието и тормоза; 

-подобряване на системата на дежурствао; 

-повишаване на квалификацията на педагогическия персонал по проблемите за насилието и 

тормоза; 

-информационна система в общността 

3.Планиране на дейностите по интервенция(съгласно годишния план на гимназията): 

 Дейности на ниво класна стая/група в общежитие: 

-обсъждане на възникнал проблем, последствията и възможните решения между учениците и 

класния ръководител/учителя; 

-съвместни действия на класния ръководител/учителя с психолог/външни специалисти; 

-медиатор за решаване на конфликти; 

-тематични родителски срещи; 

 Дейности на ниво училище(съгласно годишния план на гимназията)- 

-водене на дневник за регистриране на ситуации на насилие и тормоз от Координационния 

съвет на училището; 



-изработване на процедури за управление на информацията  и извършване на анализ и оценка 

на риска от продължаване на насилието и тормоза от Координационния съвет на училището; 

-изготвяне на индивидуално становище по случай на дете в риск с конкретни мерки и 

интервенции, както и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в 

риск; 

- иницииране  на работа и насочване  на случая към външни служби  

4. Работа с родителите 

 Партньорство с родителите за съдействие по превенция на насилието и тормоза 

-запознаване с цялостната политика на училището с дискусия за възможностите за участие  на 

тематична родителска среща; 

-покана към родители да представят своята професия, хоби, интереси пред учениците; 

-идентифициране на родители-посредници за връзка с други служби, институции, 

организации(родители, които са лекари, психолози, социални работници, медиатори и др; 

родители, желаещи да се включат в извън класни и извънучилищни дейности) 

 Партньорство с родителите за съдействие по интервенция на насилието и тормоза 

-учителите изтъкват силните страни на децата; 

-информират се всички родители в класа за ситуацията и предприетите действия за да няма 

недопустими критики  и задълбочаване на конфликта; 

-партньорски взаимоотношения с конкретни препоръки, обсъждане, договорености и при 

необходимост –насочване към консултации със специалист; 

5. Процедура за информиране и съобщаване на случаи: 

 Националната телефонна линия за деца 116 111/Национален център за безопасен интернет 

124 123/wwww.safenet.bg 

 На електронната  поща на училището- pgh_hvt@abv.bg .  

 Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и начини за 

съобщаване на случаи на тормоз в класа.  

V.Класификация на формите на насилие и тормоз и предприемане на действия  

 

Ниво на насилие и тормоз Действия и 

отговорно лице 

Регистриране Процедура 

Първо ниво-нарушаване на 

правилата 

 Форми на физическо насилие-

леко удряне, щипане, драскане, 

бутане, хапане, дърпане 

накоса,подритване,замърсяване или 

разрушаване на чужда собственост 

 Форми на психическо насилие-

клюкарене,омаловажаване,обижда 
не,клеветене,подигравки,засрамван

е,унижение,заплахи,прякори, 

неприлични коментари,фавориза 

ция,изключване,игнориране 

 Форми на сексуално насилие-

показване на неприлични жестове, 

злоупотреба с власт при 

изнудване,подстрекаване, 

склоняване,принуждаване към 

сексуални действия, вербален 

 Действията се 

предприемат 

от класен 

ръководител/ 
учител заедно 

с родител 

 Действията са 

педагогическа 

работа  

индивидуално 

или за цял 

клас 

 Материалните 

щети се 

възстановяват 

 При липса на 

резултат или 

повтарящо се 

насилствено 

Не се 

регистрират в 

Дневника  
 

 

 

 Прекратяване на 

ситуацията и 

успокояване/инте

рвенция към 

всички участници 

 Класният 

ръководител се 

информира 

подробно за 

случилото се от 

всички свидетели 

и участници 

 Уведомяване на 

родителя от 

кл.ръководител 

 Консултации-

индивидуални 

разговори на 

кл.ръководител с 



тормоз със сексуално съдържание, 
разпространение на истории и 

изображения със сексуален 

подтекст 

 Форми на кибернасилие и 

кибертормоз-обидни 

колажи,снимки, видеа,коментари, 

обаждания,изпращане на обидни 

съобщения, непоискано заснемане, 

разпространение на снимки и др.в 

социални мрежи, кражба на профил 

и език на омраза  

поведение-

прилагат се 

действия за 

следващи 

нива 

 При съмнения 

за вероятност 

от застрашава 
не на здравето 

и безопасно 
стта на учени 

ка от родителя 

или нарушава 

не на процеду 
рите-се уведо 

мява директо 
рът, а той се 

обръща към 

отдела за 

закрила на 

детето 

участниците 

 Мерки и 

действия на 

кл.ръководител-

решение , което 

удовлетворява 

всички и служи 

за пример на 

наблюдателите 

 Проследяване на 
изпълнението на 
предприетите  

мерки и действия 
 

 

 

 

 

 

 

Второ ниво-повтаряне на едни и 

същи нарушения на правилата или 

насилие с по-сериозни последици-

тормоз: 

 

 Форми на физическо насилие-

шамаросване, удряне, ритане, 

плюене, обграждане, стъпкване или 

късане на дрехи,подитване,отнема 

не или разрушаване на чужда 

собственост, дърпане на коса и уши 

или стол под друг човек 

 Форми на психическо насилие-

изнудване,несправедливо 

наказание,забрана за общуване, 

подигравки, отправени пред целия 

клас засрамване,публично 

унижение,заплашване,обиди, 

интригантстване,разпространение 

на слухове, манипулиране и 

използване,публично отхвърляне и 

игнориране 

 Форми на сексуално насилие-

сексуално докосване, показване на 

порнографски материали, показване 

на интимни части на тялото и 

сваляне на дрехи, заснемане в 

сексуални пози,,подтикване и 

принуждаване към сексуални 

действия 

 Форми на кибернасилие и 

кибертормоз: 

 

 

 

 

 

 Действията се 

предприемат 

от класен 

ръководител/ 

Учител, 

задължително 

с родител, с 

представител/

председател 

на УКС, като 

се уведомява 

директорът 

 Директорът 

уведомява 

ОЗД/полиция; 

РУО по  
преценка 

 УКС оценява 

риска и 

изготвя 

становище за 

иницииране 

на работа по 

случая 

 При съмнения 

за вероятност 

от застрашава 

 

 

 

 

 

 Ситуацията 

на тормоз 

се описва в 

Дневника 

от 
класния 

ръководител/ 
учителя/ 

свидетели 

 Възстановя

ване на  
щети 

 

 

 

 

 

 Прекратяване на 

ситуацията и 

успокояване/ 
интервенция към 

всички участници 

 Класният 

ръководител се 

информира 

подробно за 

случилото се от 

всички свидетели 

и участници 

 Уведомяване на 

родителя от 

кл.ръководител 

 Кл.ръководител 

уведомява УКС, 
който прави 

оценка на случая 
и по преценка на  

директора се уве 
домяватОЗД/поли

ция и се иниции 
ра работа по  

случая 

 Мерки и 

действия на УКС: 



непоискано заснемане и 

разпространение на снимки и. 

видео, злоупотреба с влогове, 

блогове, форуми, социални мрежи 

заснемане и разпространение без 

разрешение на унизителни за 

ученика снимки/видео, кражба на 

профил и език на омраза 

не на здравето 

и безопасно 

стта на учени 
ка от родителя 

или нарушава 
не на процеду 

рите- 
се уведомява 

директорът , а 

той се обръща 

към отдела за 

закрила на 

детето 

анализ 
на ситуацията и 

започване на 

работа  

 Проследяване на 
изпълнението на 
предприетите  

мерки и действия 
 

Трето ниво –системна злоупотреба, 

както и ситуации, в които 

съществува опасност за здравето и 

живота за който и да е от 

участниците в ситуацията 

 Форми на физическо насилие-

сбиване, задушаване, 

събаряне,причиняване на изгаряния 

и др.наранявания, намушкване с 

остър предмет,провесване от 

прозорец или високо място, 

ограничаване на движенията, 

лишаване от храна, излагане на 

ниски или високи температури и 

заплашване с оръжие 

 Форми на психическо насилие-

изнудване със сериозни 

заплахи,клетви, които накърняват 

сериозно достойнството,публично 

унижение,сплашване,ограничаване 

на движението, склоняване към 

употреба на психоактивни 

вещества, включване в 

антисоциални групи и организации, 

изолация, групово измъчване на 

индивид или група и организиране 

на банди, последиците от които 

нараняват други 

 Форми на сексуално насилие-

блудство, злоупотреба с власт при 

подстрекаване, 

изнудване,склоняване и/или 

принуждаване към сексуални 

действия,изнасилване, 

кръвосмешение 

 Форми на кибернасилие и 

кибертормоз: 
повторно действие при непоискано 

заснемане и разпространение на 

снимки и. видео, злоупотреба с 

 

 

 

 

 

 Незабавно се 

уведомяват 

ОЗД/полиция;

РУО 

 Действията се 

предприемат 

от директора 

заедно с УКС, 

задължително 

с участие на 

родител и 

компетентни 

власти, 

организации и 

услуги, като  

 При съмнения 

за вероятност 

от застрашава 

не на здравето 

и безопасно 
стта на учени 

ка от родителя 

или нарушава 

не на 

училищните 

процедури- 

 се уведомява 

директорът , а 

той се обръща 

към отдела за 

закрила на 

детето, център 

за социална 

работа и  

 Възстановява

 

 

 

 

 

 Ситуацията 

на тормоз 

се описва в 

Дневника 

от 

класния 
ръководител/ 

учителя/ 
свидетели, като 

се предприемат 

действия, 

включващи 

всички 

участници; 

правят се 

оценки на 

потребностите

и план за 

действие, както 

и се инициират 

процедури в 

съответствие 

със Закона за 

закрила на 

детето, 

Наредбата за 

приобщаващот

о образование 

и Закона за 

предучилищ 
ното и 

училищно 

образование 
  

 

 

 

 

 

 Прекратяване на 

ситуацията и 

успокояване/ 

интервенция към 

всички участници 

 Класният 

ръководител се 

информира 

подробно за 

случилото се от 

всички свидетели 

и участници. 

 Уведомява 

незабавно 

директора и се 

подава сигнал до 

ОЗД/полиция 

 Уведомяване на 

родителя от 

кл.ръководител 

 Консултации-

предприемане на 

индивидуални 

разговори с 

участниците 

 Мерки и 

действия на УКС: 

анализ 
на ситуацията и 

започване на 

интензивна 

работа;информир

ане и насочване 

към др.служби 

и/или услуги от 



влогове, блогове, форуми, социални 

мрежи, профили и лични данни, 

заснемане и разпространение без 

разрешение, заснемане и 

разпространение на сцени на насилие, 
разпространение на записи, 

снимки,видео на детска порнография 

нето  на 

материалните 

       щети става с 

протокол 

страна на 

директора. 

 Установяване на 

връзка и 

синхронизиране 

на дейностите  с 

въвлечените по 

случая други 

организации и 

служби  

 Проследяване на 
изпълнението на 

предприетите  
мерки и действия 

 

_VІ.Действия при интервенция в ситуация на насилие и тормоз между учениците от 

„ПГХХВТ „Д.И.Менделеев” 

Важно е да се разграничават случаите, при които става въпрос за игра или приятелско 

премерване на силите между учениците от тези с установен тормоз.За целта е необходимо да се 

наблюдава внимателно поведението на учениците, включително и на тези, които само 

присъстват и не участват активно.По-голямата част от ситуациите на тормоз могат и трябва да 

бъдат овладени от учителите/възпитателите/служителите, а някои и от самите деца.Всяка 

намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест. 

1. Прекратяване на ситуацията на насилие и тормоз и прилагане на подхода за 

възстановяване на щетата при първо ниво 

 Всеки учител/служител, който е свидетел на подобна ситуация или има сигнал за това, е 

задължен и следва незабавно да прекрати физическия контакт между учениците, като може 

да използва разумна физическа сила(избутване, издърпване, задържане на място); 

 Обявява пред всички ученици, които са свидетели на ситуацията, че това е насилие и е 

недопустимо подобно поведение, но не разпитва за подробности или причини  в този 

момент; 

 Провежда задълбочен разговор с ученика(упражнил насилие) със спокоен и умерен тон, с 

позитивна нагласа към личността му и укоримост само към неговото поведение; 

 Изслушва се самостоятелно ученикът, допуснал неприемливо поведение, от класния 

ръководител/учителя, които е свидетел на ситуацията; 

 Ученикът сам предлага начина за поправяне на грешката, с което ще се възстанови 

нарушената ценност при първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената 

вреда; 

 Потърпевшият ученик също изказва своето мнение в отделен разговор с класния 

ръководител/учителя; 

 Класният ръководител/учителят е медиатор в процеса на приемане на решение за 

възстановяване на щетата, като е необходимо и двете страни да приемат това решение; 

 След приемане на решението се определя период от време за проследяване на поведението 

на учениците и получаване на обратна връзка, като за целта се търси съдействие от всички 

учители, зам.директора; или се насочва към услуги на общността 

2.Действия при инцидент, криза или повторна ситуация на насилие или тормоз от 

второ/трето ниво 
 Всеки служител, който е свидетел на подобна ситуация или има сигнал за това, следва 

незабавно да прекрати физическия контакт между учениците, като може да използва 

разумна физическа сила(избутване, издърпване, задържане на място), извежда  пострадалия 

ученик от опасната зона и оказва долекарска помощ; при непосредствена опасност за 

живота на пострадалия ученик се обажда на телефон 112; уведомява  директора/класния 

ръководител, който от своя страна уведомява родителите/настойниците на ученика;  



 С учениците-наблюдатели  се работи  в групов формат(клас)без външни лица  в затворено 

пространство, като кризисната интервенция продължава(45мин.-90 мин.) и се обявява пред 

всички ученици, които са свидетели на ситуацията, че това е насилие и е недопустимо 

подобно поведение, но не се разпитва за подробностите  или причините  в този момент; 

 При тежка криза/ инцидент и липса на педагогически съветник/психолог веднага се търси 

съдействие от Национална мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, мобилни 

кризисни психолози от Държавната агенция за закрила на детето или специалист в 

общността; 

 Учениците –наблюдатели на ситуацията не се отстраняват при управляване и прекратяване 

на ситуацията на тормоз за да видят прилагането на правилата на институцията, като се 

подкрепят учениците, намесили се в защита на ценностите на институцията, а на останалите 

се заявява очакване да го направят при необходимост в бъдеще; 

 Насърчават се: отговор на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за случая; 
 Водещо е разбирането, че ученикът-жертва не се нуждае от състрадание и не трябва 

публично да му се оказва подкрепа за да не се урони достойнството му, а след 

самостоятелен разговор(непосредствено след ситуацията, поверително и като се уточняват 

хората, които ще бъдат уведомени)с него му се изяснява какво се е случило и от какво се 

нуждае за да се чувства сигурно; 

 Ученикът, извършител на тормоз, не се заклеймява публично, не му се вменява вина или 

налага наказание, което го унижава, а се цели укоряване на неподходящото поведение, 

осъзнаване на направеното и се работи за развиване на чувство на разбиране и емпатия към 

другите; 

 Не се прави пряка среща между  упражнилия насилие и жертвата, а се осъществява 

медиация за възстановяване на щетата и взаимовръзката между учениците, като се 

осъществява наблюдение за известен период; 
 Учителят/служителят  описва ситуацията писмено в протокола за съобщаване на насилие.  

 След проверка на случая директорът свиква УКС, който подава сигнал до Отдел „Закрила на 

детето”.  

 УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип 

от учител, класен ръководител и родител изготвя индивидуална работна програма с ясно 

разписани функции и дейности на екип от учителг, класен ръководител и родител.  

3.Действия при насилие на ученик срещу член на екипа на институцията:  

 Действието се прекратява незабавно от възрастен, който е най-близо до мястото на 

инцидента и незабавно се уведомява директорът; 

 Оказва се медицинска помощ на пострадалите(ако се налага); 

 Ученикът се отделя до успокояването му с оглед сигурността, като се осъществява 

психологическа консултация/кризисна интервенция; 

 Уведомяват се веднага класния ръководител и УКС, които уведомява незабавно 

родителите/настойниците на детето; 
 Започват дейности за изясняване на причините, ситуацията и се прави оценка на 

проблема.Попълва се протокол за съобщаване  на насилие.  

 Психологът изготвя становище, което се разглежда при вземане на решение за 

последствията на педагогическия съвет, където се обсъждат възможните действия и се 

прави план за работа с ученика 

4.Действия при насилие на възрастен срещу ученик :  

 Действието се прекратява незабавно от възрастен, който е най-близо до мястото на 

инцидента и незабавно се уведомява директорът и съгласно Закона за закрила на детето- 

дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето и/или 

Министерството на вътрешните работи. Директорът подава сигнал от страна на 

институцията към горецитираните инстанции и докладва в РУО.При съмненения за насилие 

всеки служител може да се  консултира/уведоми  на Национална телефонна линия за деца 

116111/ Национален център за безопасан интернет 124123 /Национален телефон за спешни 

повиквания 112/ www.safenet.bg 

http://www.safenet.bg/


 Оказва се медицинска помощ на пострадалите(ако се налага); 

 Ученикът се отделя до успокояването му с оглед сигурността, като се осъществява 

психологическа консултация/кризисна интервенция; 

 Интервенция спрямо наблюдателите; 

 Уведомяват се веднага класния ръководител и УКС, които уведомява незабавно 

родителите/настойниците на детето; 
 Започват дейности за изясняване на причините, ситуацията и се прави оценка на 

проблема.Попълва се протокол за съобщаване  на насилие.  
 Психологът изготвя становище, което се разглежда при вземане на решение за 

последствията за възрастния(упражнил насилие), обсъждат се възможните действия и се 

прави план за работа с ученика от мултидисциплинарен екип 

 Мултидисциплинарният  екип , изграден от участници от различните заинтересовани 

институции, има обща стратегическа цел и набелязва конкретни задачи   и дейности 

съобразно оперативната самостоятелност на членовете си; 
 Социалният работник проучва семейната среда, консултира родителите, предприема мерки 

за закрила и насочва към подходящи социални услуги и консултации  

5.Насочване на ученика и неговите родители към програми и услуги в общността 

 Училището трябва да поддържа подробна актуална информация(методи на работа,цени на 

услугите, място на осъществяване, телефони и др) за възможните услуги и програми, които 

се предлагат в общността: 

-Центрове за превенция; 
-Консултативни кабинети към МКБППМН; 

-Центрове за обществена подкрепа; 
-Комплекси за социални услуги; 

-Общински съвети по наркотични вещества; 
-Действащи програми на неправителствени организации 

    VІІ.Училищна система за регистриране на ситуации на насилие и тормоз 

 Създаване на дневник за регистриране на случая на тормоз между учениците, които се 

съхранява от УКС; 

 Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя/класния ръководител или 

представител на УКС, който я е наблюдавал с цел да се проследи развитието  на случая 

във времето и да се планира подходящата интервенция.Регистърът съдържа следните 

реквизити:дата,кратко описание на ситуацията,участници,предприети мерки,подпис 

 УКС контролира вписаните в регистъра случаи и предприема съответните мерки ; 

 Регистърът се съпътства от класьор с протоколи от заседания на съвета и писмените 

обясниния на учениците, родителите или други лица; 

 В случаите, при които поведението на децата е с изразени агресивни прояви, снижен 

контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие, то тогава 

Координационният съвет предлага на директора да бъде потърсено съдействие от страна 

на отделите „Закрила на детето” по местоживеене на ученика  и на чиято територия е 

гимназията, МКБППМН,полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния 

екип по силата на координационния механизъм 

Настоящият механизъм е изготвен от Координационния съвет на 

ПГХХВ„Д.И.Менделеев” 
    

 Председател:Д.Ковачева……………………….. 
       

     Членове: 

      1.Н.Димитрова ………………… 
      2.П.Караиванова ………………. 

      3.П.Колев…………….. 
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