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УЧИЛИЩЕН ПЛАН 

 
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 127. СУ „ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

„МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В 

СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

І. Теоретични постановки. 

Тормозът е  специфична форма на насилие, която се определя като“ повтарящи се във 

времето негативни действия от страна на един или повече ученици, когато някой умишлено 

причинява или опитва да причини травма или дискомфорт на друго дете чрез физически 

контакт, чрез думи или по друг начин“. 

Тормозът, независимо от това как се упражнява, е много сериозно явление и оставящо 

травматични следи, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия. 

Тормозът не спира от само себе си без външна намеса. 

Насилие 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 достойвството на детето, което може да се осъществява в 

семейна, училищна и социална среда. 

Насилието между учениците в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление 

със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 

поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. 

ІІ. Задължения на всеки учител  и служител/непедагогически персонал/ 

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

Да използва установената система за информиране и съобщаване на случаи на тормоз над 

ученици. Задължително се уведомява директорът. 

 

 

ІІІ. Мерки за намаляване на риска от  тормоз  и насилие между учениците в 127. СУ 

”Иван Н. Денкоглу” – град София. 

1. Създаване на Координационен съвет, който да отговаря за планиране, проследяване и 

координиране на усилията за справяне с тормоза. 

 

Училищен Координационен съвет: 

Председател: Георги Славов – старши учител 

Членове: Емилия Сиракова – психолог 

Светла Герджикова  – педагогически съветник 

Иванка Найденова – старши учител             

Радостина Ранова – учител   

Атанас Наков - учител   
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Родител: Гиргина В. Чилева 

1. Запознаване на учители, родители и ученици със Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г. на 

МОН и утвърдения с тази заповед Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите на предучилищното и училищното образование“, алгоритъма за прилагането 

му, както и методическите насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието.  

2. Изготвяне/актуализиране на едногодишен план от Координационния съвет на базата на 

резултатите от „оценката на ситуацията“  с ясно разписани срокове и ангажименти. 

3. Запознаване на служителите /педагогически и непедагогически персонал/ от училището с 

правила за противодействие на тормоза  в случай на ситуация на тормоз. 

4. Извършване оценка на тормоза в началото на годината, която да се проведе до 16.11.2022 

година. Резултатите от оценката и наличието на проблем се представят от Координационния 

съвет и се обсъждат на тематичен педагогически съвет, на който участие могат да вземат 

всички заинтересовани страни. 

5. Изготвяне на план за превенция и интервенция на насилието и тормоза. 

6. Включване в обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в 

областта на справяне с училищния тормоз и насилие, съгласно  Плана за квалификационна 

дейност на училището през 2022/2023 година. 

7. Провеждане на колективни и индивидуални срещи с цел информиране на учениците 

”какво е тормоз и насилие”, видове тормоз и насилие, умение да се разграничават случаи на 

тормоз и насилие от игра и премерване на силите между деца, компетентност да се прецени 

ситуацията и нейната тежест. 

 

ІV. Начини за противодействие на училищния тормоз 

  

1. Дейности по превенция: 

 Дейности на ниво ИНСТИТУЦИЯ/УЧИЛИЩЕ 
Съгласно Годишния план на училището. 

1. Създаване/актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност. 

2. Създаване на единни училищни правила, които са част от Правилника за дейността на 

институцията. Това се случва в две стъпки /изработване на правила на поведение и ценности 

за всеки клас и обобщаване на правилата на ниво институция и вписване в Правилника за 

дейността на институцията/. 

3. Запознаване на цялата училищна общност с определението, проявлението и последиците 

от насилието и тормоза. 

4. Подобряване системата на дежурствата. 

5. Информиране и актуализиране на информацията за наличните ресурси в общността – 

услуги, програми за превенция и противодействие на насилието и тормоза.   

6. На учениците се предоставят различни възможности за включване в занимания в клубове  

по различни проекти с цел осмисляне на свободното време. 

7. Със заповед на директора се създава Координационнен съвет за справяне с насилието, 

който да планира, проследява и координира усилията за справяне с училищния тормоз. 

8. Осигуряване на реални взаимодействия с външни организации, служби, специалисти. 

Поддържане на връзка с РУ на МВР, инспектори ДПС, МКБППМН, отдел “Закрила на 

детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. 

 Дейности на ниво КЛАС/КЛАСНА СТАЯ 

Съгласно плана за час на класа.  

Водеща роля има класният ръководител. 

В  часовете на класа :  

1. Създаване на правила за поведение на класа. 
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2. Запознаване на учениците с техните права, видове насилие, разпознаванието им и как да 

реагират. Запознаване с тел. 116111. /Национална телефонна линия за деца 116 111, 

предоставяща консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, 

свързани с деца. 

3. Провеждане на дикусии, решаване на казуси с анализ на ситуацията от казуса /коя 

ситуация се определя като  тормоз, какви са ролите на участниците, какви решения може да 

има ситуацията/.                                                             

4. Дискусии за основни ценности и правила на поведение с цел превенция на агресията и 

тормоза в училище – изготвяне на табла с правилата  на общуване,  изработени от учениците, 

след провеждане на дискусия в класа.                                

5. С цел създаване на пространство, в което да се говори открито по темата:                                                                                                                        

- в часа на класа всеки класен ръководител използва формите на групова работа, дискусия, 

решаване на казус, споделяне на опит за разясняване на проблема за същността и видовете 

тормоз и насилие между учениците с цел формиране у децата на нагласи  и социални умения 

недопускащи насилие, като емпатия, толерантност и уважение към различията, разрешаване 

на конфликти и др. 

- учителите планират теми от учебното съдържание за работа и анализ по проблема насилие, 

ценности, социални роли, функциониране на институциите.                                                                                                       

6. Класните ръководители провеждат перманентни разговори с родители и ученици в 

индивидуални или групови срещи за това какво е тормоз и какви са преживяванията на 

извършителя и потърпевшия, дали той се чувства унизен или заплашен. 

7. Провеждане на тематични родителски срещи. 

 Дейности на ниво ОБЩНОСТ /дейности с РОДИТЕЛИ/ 

1. Класните  ръководители съдействат за издирване на родители от областта на помагащите 

професии – психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти, музиканти, 

драматурзи, художници и др., които да бъдат включени в различни училищни инциативи, 

свързани с превенцията на асоциални прояви. 

2. Участие на родители в училищни инициативи и мероприятия. 

3. Участие в реализиране на дейности в училище, свързани с превенция на асоциални прояви. 

4. Организиране на извънкласни дейности /спортни празници, училищни тържества, 

извънкласни форми на работа / с цел осмисляне свободното време на учениците и развиване 

на адекватни взаимоотношения между тях, търсене на възможности за включване на ученици 

с нежелано поведение в определени дейности с превантивен характер. 

 

2.  Дейности по интервенцията: 

 Дейности на ниво ИНСТИТУЦИЯ/УЧИЛИЩЕ – съгласно годишния план за 

дейността на училището. 

 Дейности  по интервенция на ниво КЛАС – отнасят се до всички ситуации на 

насилие и тормоз според приетата класификация: 

- обсъждане между учениците и класния ръководител с цел изясняване на възникналия 

проблем, влиянието на проблема върху всички участници и свидетели, последствията, 

както и възможните решения; 

- съвместни действия между класен ръководител или учител и психолог /педагогически 

съветник/ и включване на външни специалисти; 

- използване на посредник при разрешаване на конфликти; 

- провеждане на тематична родителска среща. 

 

 Дейности по интервенция – работа с РОДИТЕЛИ 

1. Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се, както и 

за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията. 
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2. В разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите да не критикуват 

другото дете/ученик, а да се опитат да погледнат на ситуацията  през погледа на другата 

страна. Те трябва да бъдат запознати, че критиките и  обидите на другото дете/ученик от 

тяхна страна само ще задълбочат конфликта. 

3. Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски 

взаимоотношения, като се предостави отворено пространство за споделяне на отделните 

опасения и гледни точки. 

4. От разговора могат да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да предприеме 

и какво се очаква като резултат. 

5. Учителят може да насочи родителите за консултация с психолога/ педагогическия 

съветник.  

6. В случай, че родителите отказват съдействие, класният ръководител следва да се обърне 

към Координационния съвет и случаят да се обсъди. 

 

 

2.1. Действия при разрешаване на установен тормоз и насилие между ученици. 

Разграничаване на случай, когато не се касае за тормоз, а за игра или приятелско 

премерване на силите между децата. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на 

децата, които само присъстват без активно да участват.Ситуациите трябва да бъдат овладени 

от учителите, но понякога и от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 

ситуацията и нейната тежест. Когато се касае просто за приятелска игра, учителят може да се 

намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят. Ако обаче наблюдаваното 

поведение може да се определи като тормоз е необходимо да бъдат предприети съответните 

стъпки: 

 

Първа стъпка: прекратяване на ситуацията на тормоз. 
Задължение на всеки учител и служител е да се намеси, за да прекрати ситуация на 

тормоз, на която е станал свидетел. В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат 

разделени, да се прекрати физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми 

класният ръководител. 

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

насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап. Важно е 

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

 

Втора стъпка: Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз. 

Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената 

вреда, може да се приложи подходът на възстановяване на щетата. Той се прилага от 

класния ръководител    или психолога/педагогическия съветник. 

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

детето/ученика. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с постъпките  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 да бъде наказан. Ключов момент във възстановяване на щетата е, че класният 

ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как да 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 ученика. 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 проследява поведението на учениците и дава 

обратна връзка. Класният ръководител може да потърси съдействието на други учители, 

които също да проследяват поведението на учениците и да реагират своевременно. 
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Психологът и педагогическият съветник също подпомагат  работата на учителя като 

наблюдават ученика във взаимоотношенията му с другите деца  и дават насоки за действията 

и мерките, които учителят да предприеме при необходимост или насочи детето и неговите 

родители към програми и услуги в общността – като центрове за превенция, 

консултативни кабинети, центрове за обществена подкрепа, комплекси за социални услуги, 

МКБППМН, програми предлагани от неправителствени организации и др.  

При повторна ситуация на насилие или когато има случай на тежък инцидент се 

следват предписанията на механизма, описани в таблица: Класификация на формите на 

насилие и тормоз и предприемане на съответните действия. 

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 емпатия /съпреживяване/, за да може то да 

развие чувство към другите. 

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 необходима работа на психолога/ педагогическия съветник и 

евентуално да бъде потърсено съдействие от страна на социалните работници от отдел 

„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. 

 

Трета стъпка: Реакции спрямо детето, което е обект на тормоз. 

Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на умения 

за справяне с подобно поведение. 

Класният ръководител говори с детето, по възможност още същия ден, за да разбере какво 

точно се е случило.  

Погрешно е  публично пред другите деца да се дава подкрепа на потърпевшото дете, защото 

това ще урони достойнството допълнително пред неговите връстници. 

Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за 

случилото се. Може да се предложи разговор с психолог/педагогическия съветник в 

училище. 

 Детето се наблюдава в следващите дни, за да се уверим как се чувства и при необходимост 

отново да се проведе разговор. 

 

Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите. 

Когато се прекратява или управлява ситуация на тормоз, не се отстраняват 

наблюдателите, а всички, които са били там следва да видят какво се прави съгласно 

правилата в училище. 

Класният ръководител изтъква и подкрепя 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 на случая. 

 

 

2.2. Училищна система за насочване към други служби. 

 

1. Създава се Дневник  на училището за регистриране на случаи на тормоз  и насилие 

между учениците в 127. СУ. В дневника се документират само ситуациите, 

съответстващи на второ и трето ниво на Класификацията на нивата и формите на тормоз 

и насилие и предприемане на съответните действия, които изискват намесата на 
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Координационния съвет. Всяка описана ситуация в дневника съдържа следната 

информация: дата, клас, участници, вид насилие и ниво,  кратко описание на всяка 

ситуация /какво и кога се е случило/,  кой служител е регистрирал ситуацията /име и 

подпис/, предприети мерки /намеса, превенция/, кои отговорни участници са 

информирани /институции, органи, родители/. Този дневник на случаите на тормоз се 

съхранява при училищния психолог и се въвежда в началото на всяка учебна година. 

 

2. Координационният съвет анализира  вписаните ситуации, прави оценка на риска от 

продължаване на насилието и тормоза и определя необходимостта от индивидуална 

работа по случая. В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени 

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

ситуации с насилие, Координационният съвет предлага на директора да бъде потърсено 

съдействие от страна на отдел ”Закрила на детето”, местните комисии за БППМН, 

полиция и всички участници в мултидисциплинарния екип по силата на 

координационния механизъм. Координационният съвет дава становище и насочва 

ученика към допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в риск. При 

становище на Координационния съвет  за иницииране на работа  по случай или ако не се  

свика  Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, 

психологът следва да инициира работа по случай с ученика. 

 

2.3. Действия при насилие на ученик срещу член на екипа на 

институцията/училището 

Действието се прекратява незабавно от възрастен, който е в близост. Оказва се помощ в 

случай, че има пострадал/и. Детето трябва да бъде отделено с оглед на възстановяване на 

сигурността. Отделянето на детето е с цел  успокояването му, осъществяване на 

психологическо консултиране /кризисна интервенция/. Уведомяват се родителите на 

детето. С детето започват дейности за установяване на причините, изясняване на 

ситуацията, оценка на проблема. С него задължително разговаря психолог или 

педагогически съветник. Той дава становище след оценка на проблема и поведението за 

целите на вземането на решение и за последствията от Педагогическия съвет. Училището 

организира провеждането на педагогически съвет за вземане на решение за последващи 

действия. Обсъждат се възможни действия и се прави план за работа с детето. 

 

2.4. Действия при насилие на възрастен срещу дете / ученик 

 При насилие на възрастен над дете незабавно се подава сигнал към ОЗД и/или полиция и 

се свиква Координационният механизъм за дете в риск. Училището извършва 

последователни действия описани в 2.5. 

 

2.5. Иницииране на работа по случай / дете в риск,  включително насочване  на 

случая към други служби 

 

Кога може да бъде подаден сигнал за дете в риск? 

Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7(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. 

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

При идентифициране на случай на насилие и тормоз на ученици в училището  директорът 

на институцията следва да бъде незабавно  уведомен. От страна на институцията  сигналът се 

подава от директор. 

Всеки член на институцията, който е станал свидетел на ситуацията на насилие и тормоз 

е длъжен незабавно да уведоми ОДЗ и/или полиция. 

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /чл.10, ал.5/ в 

случаите, отнасящи се до насилие над дете, се разглеждат и анонимни сигнали. В случай на 

подозрение за ситуация на тормоз всеки служител в институцията може да проведе 

консултация с Национална телефонна линия за деца и разговаря с консултант на тел.161 111, 

а в ситуации на кибернасилие и кибертормоз – да се свърже с Националния център за 

безопасен интернет на телефон 124 123 или чрез сайта www.safenet.bg 

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

Към Държавна агенция за закрила на детето функционира Национална телефонна 

линия за деца 116 111, предоставяща консултиране, информиране и помощ по всякакви 

въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея при необходимост могат да се обръщат за 

съдействие и професионалисти. Линията е безплатна  и функционира 24 часа в денонощието. 

 В  случаи, които касаят кибернасилие и кибертормоз – да се свърже с Националния 

център за безопасен интернет на телефон 124 123 или чрез сайта www.safenet.bg. 

Консултациите на линията са анонимни и на нея могат да се свързват както деца, така и 

професионалисти и родители.  

Сигнал може да бъде подаден и към националния телефон за спешни повиквания 112. 

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. 

Според КМ, в случай, че сигналът за насилие  бъде приет от някой от визираните органи 

за закрила – получен от ДСП/ОЗД, ДАЗД или МВР (съгласно чл.7 от Закона за закрила на 

детето), той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от регистриране на 

сигнала, включително по телефон и факс и да се събере мултидисциплинарен екип за работа 

по случая. 

В отдел „Закрила на детето” определеният отговорен социален работник извършва 

проверката  на сигнала до 24 часа от постъпване на сигнала.  

При проучване на сигнала социалният работник може да потърси съдействие от страна на 

училището – информация за детето във взаимоотношенията му с учениците, впечатленията 

на учителите, т.е. ще потърси информация, с която да бъде направена оценка на случая. При 

проучване на сигнала и предприемането на действия се изисква работа от страна на различни 

специалисти, за да се направи точна оценка и да бъдат съгласувани  действията на 

специалистите. 

Мултидисциплинарният екип на местно равнище следва да изготви план за действие с 

разписани конкретни задачи със срокове за изпълнение. 

 Ролята на социалния работник е свързана с проучване на семейна среда и предприемане 

на мерки за закрила. В същото време той има правомощията и ангажимента да консултира  

родителите, да подпомогне тяхната ангажираност в работата с детето на равнище училище. 

Социалният работник може да консултира семейството, да насочи родителите и детето към 

подходящи социални услуги и консултации. 
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V.  Класификация на формите на насилие и тормоз и Последователност на 

процедури при интервенция и предприемане на съответните действия  при установен 

училищен тормоз и насилие между учениците: 

 

Таблица - Приложение 1 от  „Механизъм за противодийствие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното  образование“  

 

 

 

 

     

Приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/13.09.2022 г. и  

утвърден със заповед на Директора № 1125/13.09.2022 г. 
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