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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1. Училището е длъжно да осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на 

общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес. 

2. В училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, 

който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с 

тормоза.  

3. Дейността на Координационния съвет е съобразена с утвърдения със заповед на МОН № 

РД-09-5906/28.12.2017 г. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите. 

 

 

ІI. ЦЕЛ   НА  ПЛАНА: 

Осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието и дейности за 

мотивация по преодоляване на проблемното поведение, създаване на по-сигурна училищна 

среда. 
 

 

ІІI. ЗАДАЧИ   НА  ПЛАНА: 

1. Осъществяване на цялостната училищна политика срещу насилието. Адекватно прилагане 

на училищния механизъм за противодействие на училищния тормоз. 

2. Подобряване на отношенията между учениците и техните умения за общуване. Промяна в 

поведението на учениците и формиране на умения за справяне с различни ситуации. 

3. Повишаване на ангажираността и капацитета на цялата училищна общност за превенция 

и справяне с тормоза между учениците. Утвърждаване на училището в място за изява и 

развитие, в среда на сътрудничество и взаимопомощ. 

4. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз и насилие в 

училище.  

 

IV. КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

1. СЪСТАВ: 
Председател: Иванка Найденова – психолог 

Членове: 

1. Николай Николов – заместник-директор 

2. Мария Ненова Налбантова –  ресурсен учител  

3. Невена Антонова Огнянова  –  родител 

4. Диан Жанов Ванев – ученик от VII клас 

2.      Работата на КС се основава и е съобразена с Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище, Закона за закрила на детето, 

приетите училищни планове и правилници 

3. КС води документация за своите заседания и подпомага класните ръководители при 

актуализиране списъка на ученици живеещи в условия на повишени за нормалното им 

развитие рискови фактори, 

4. КС е и орган за взаимодействие при работа в случаи на деца жертва на насилие или в 

риск от насилие и за взаимодействие в кризисни ситуации, планиране, проследяване и 

координиране на усилията за справяне с тормоза. 

5. КС представя отчети за своята дейност на заседания на педагогическия съвет в края на 

първи учебен срок и в края на учебните занятия. 

6. Координационният съвет работи в сътрудничество с директора, класните ръководители, 

образователния медиатор, училищното настоятелство, родителите, Общинска комисия за 

борба срещу противообществените  прояви сред малолетни и непълнолетни, ЦОП 



Първомай, обществени организации, отдел „Закрила на детето“, органите на МВР и 

Националната мобилна група за психологическа подкрепа във връзка Координационния 

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

насилие и за взаимодействие. 

7. Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

   Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната 

общност и може да включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 

 

А. ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ за предотвратяване и противодействия 

на тормоза в училище 
1. НА НИВО КЛАС 

1.1. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и последиците. 

Срок: м. септември                                   отг.: класните ръководители   

 

1.2. Формулиране на ценности, изработване на общи правила на поведение и договаряне на 

процедура, в случай на нарушаването им.  Поставяне на видно място в класната стая на 

правилата за поведение. 

Срок: 20.09.2022 г.                                      отг.: Класни ръководители 

 

1.3. Въвеждане на система за дежурства и система за съобщаване в случай на тормоз. 

Срок: 20.09.2022 г.                                      отг.: Класни ръководители 

 

1.4. Използване на подход, ориентиран към децата, на подхода за работа с връстници, 

осигуряване на условия за участие на учениците, които да станат естествените помощници 

при реализирането на дейностите по превенция. 

Срок: през учебно време                             отг.: учителите 

 

1.5. Насочване към допълнителни извънкласни и извънучилищни форми на обучение на 

учениците, застрашени от противообществени прояви, съобразно интересите им и 

наклонностите им, с цел превенция на проблемното поведение. 

Срок: 30.09.2022 г.                                      отг.: Класни ръководители 

 

1.6. Групова работа - дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит, като се използват 

възможностите на часа на класа. Класните ръководители да включат теми в плана за часа на 

класа, съобразно възрастовите особености на учениците.  

Примерни теми: „Какво представляват насилието и тормозът, разпознаваме ли ги, как 

можем и на кого да съобщаваме за случаи на насилие и тормоз?“, „Как се чувстваме когато 

видим прояви на тормоз и какво правим“, „Какво можем и искаме да направим“,  „Кои са 

основните ценности, правила на поведение, които следва да приемем“, „Правата на децата и 

отговорностите, които те създават по отношение на околните“, „Ценности - какво са, какви 

могат да бъдат, как се проявяват в поведението, как се прилагат в ежедневието?“, „Какви са 

преживяванията на извършителя, последователите, потърпевшия и наблюдателите?“, 

“Видове агресия и училищен тормоз” - IV клас“, „Вредите от агресията”,  “Личностни 



стратегии за справяне с тормоза и агресията” и др. Поканване на външен специалист в 

класа. 

Срок за представяне на плана за ЧК: до 15.09.2022 г.          отг.: класните ръководители 

 

1.7. Провеждане на тематични родителски срещи. 

Срок за изпълнение: по график на класните ръководители. Срок за представяне на график: 

до 30.09.2022 г.                                                                        отг.: класните ръководители 

1.8. Акция „Добрата постъпка“ – редовно изготвяне на постери с материали за добри 

постъпки на ученици, качване на училищния сайт. 

Срок: ежеседмично/ежемесечно                        отг.: членовете на КС 

 

1.9. Училищният психолог да контролира изпълнението на мерките и да подпомага 

класните ръководители. 

Срок: 15.09.2022 – 30.06.2023 г.                 отг.: Иванка Найденова 

 
1.10. Разговори и беседи с родители и близки на учениците, застрашени от 

противообществени прояви  

Срок: през учебната година              Отг.: класни р-ли и психолог 

 

2. НА НИВО УЧИЛИЩЕ 

2.1. Създаване на Координационен съвет със заповед на директора. 

Срок: 14.09.2022 г.                                                                  Отг.: директор 

 

2.2. Актуализация на Механизма за противодействие на училищния тормоз и други 

училищни политики на заседание на ПС – при необходимост. 

Срок: м. септември и при необходимост                              отг.: директор 

 

2.3. Актуализиране на Етичен кодекс на училището, съгласно ЗПУО, обсъждане на 

заседание на ПС. 

Срок: септември                                                   Отг.: координационният съвет 

 

2.4. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Срок: м. септември                                                             отг.: училищен психолог 

 

2.5. Предоставяне на екземпляр от Механизма и други материали на класните ръководител. 

Срок: м. септември                                                             отг.: директор 

 

2.6. Запознаване на учениците с Механизма за противодействие на училищния тормоз. 

Срок: м. септември                                                           отг.: класни ръководители 

 

2.7. Организиране на системата от дежурства с оглед недопускане на насилие и тормоз. 

Срок: септември                               Отг.: директорът и координационният съвет  

 

2.8. Извършване на „оценка на ситуацията“ чрез Анкета. 

Срок:  м. октомври 2021 г.                                                 Отг.: училищен психолог 

 

2.9. Предоставяне на резултатите от анализа на анкетата в началото на учебната година на 

класните ръководители. 

Срок: началото на м. ноември                                           отг.: училищен психолог 



 

2.10. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал и работещите в училището 

за работа с програмите за превенция и справяне с насилието и тормоза. 

Срок: октомври - май  Отг.:директор, координационен съвет и Комисия по квалификация 

 

2.11. Провеждане на тематични родителски срещи. 

Срок: в Годишния план на училището    Отг.: координационният съвет 

 

2.12. График за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния 

тормоз между учениците: 

Първо заседание на КС в началото на учебната година.  

Срок: м. септември, отг.: Найденова 

Заседание на КС в края на първия учебен срок. Срок: в последната седмица на м. януари 

2023 г., отг.: Найденова 

Заседание на КС в края на учебните занятия. Срок: последната седмица на м. юни 2023 г. 

отг.: Найденова 

Заседания на КС в случай на необходимост. В срок до 1 седмица след възникнал инцидент, 

отг. Найденова 

 

2.13. Извършване на „оценка на ситуацията“ чрез Анкета в края на учебните занятия. 

Срок:  м. май-юни 2023 г.                                                 Отг.: училищен психолог 

 

2.14. Изпълнение на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със 

случаите на тормоз, изготвени от координационния съвет, включени в Правилника за 

дейността на училището. 

Срок: май-юни                                                       Отг.: всички работещи в училище 

 

2.15. Дейности и инициативи на училището за противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците и за справяне с насилието:  

а) Обявяване на състезание между класовете по определени критерии, приети на заседание 

на ПС, отчитане на резултатите от това състезание. 

Срок: м. септември                                                    отг.: Координационен съвет 

б) Въвеждане на табло на славата с позитивна насоченост. 

Срок: м. септември                                                      отг.: Найденова 

 в) Създаване на Пощенска кутия на доверието за споделяне без излагане на опасност на  

въпроси, размисли, чувства и разкази за случаи на насилие. На всяко писмо се дава    

отговор. 

Срок: м. септември                                                      отг.: Найденова 

г) Отбелязване на Ден на розовата фланелка,  

срок: по годишния план                                              отг.: Найденова 

д) Включване на теми за противодействие на тормоза в плановете за час на класа,  

Срок за представяне на плана за ЧК: до 15.09.2022 г.          отг.: класните ръководители 

е) Провеждане на конкурси и състезания с тематична насоченост за противодействие на 

тормоза. 

Срок: по годишния план                                                     отг.:посочен в го.план 

ж) Награждаване на изявили се ученици в конкурсите и състезанията 

срок: до 1 седмица след приключване на конкурс/състезание                     отг.: директор 

з) Публикуване на снимки и друга информация във фейсбук при провеждане на дейностите 

по този план. 

Срок: до 1 седмица след провеждане на инициатива,                               отг.: директор 



и) Включване на тези и други мероприятия в Годишния план на училището. Съвместни 

инициативи с ЦОП Първомай и МКБППМН. 

Срок: м. септември                                                      отг.: директор 

 

2.16. Определяне на обществени възпитатели – с помощта на МКБППМН. 

Срок: м. октомври                                                                   отг.: директор    

 

2.17. В плана за контролна дейност на директора да е включен контрол по изпълнението и 

прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в училището. 

Срок: съгласно плана за к.д. на директора                               Отг.: директор 

 

2.18. Актуализация на Системата за взаимодействие между учители, ученици и техните 

лекари. Запознаване с нея на целия състав. 

Срок: м. септември                                                            отг.: директор 

 

2.19. Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на евентуалните места, 

където най-често възникват конфликтни ситуации. 

Срок: септември – юни                                           Отг.: директор, ЗДУ и психолог 

 

2.20. Изработване на информационно-образователни материали, съобразени с различните 

възрастови групи свързани с превенция на тормоза и насилието правата и задълженията на 

децата. 

Срок: септември – юни                                           Отг.: ЗДУ, психолог и КС 

 

2.21. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет. 

Срок: юни                                                                   Отг.: училищен психолог 

 

2.10. Представяне на годишен доклад от Координационния съвет през педагогическия 

съвет. 

Срок: юли                                                                   Отг.: училищен психолог 

 
3. ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ 

3.1. Запознаване на родителите на учениците с Механизма на родителска среща отбелязано 

в дневника на класа. Запознаване с причини за възникване на противообществени прояви. 

Срок: м. септември                                          Отг.: класните ръководители и КС 

 

3.2. Организиране на тематични родителски. Запознаване на родителите с техните 

задължения по ЗПУО и ПДУ. 

Срок: м. септември                                                Отг.: класните ръководители  

 

3.3. Запознаване на родителите на учениците с резултатите от извършената „оценка на 

ситуацията“ на родителска среща отбелязано в дневника на класа. 

Срок: м. ноември                                             Отг.: класните ръководители 

 

3.4. Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители или настойници на 

ученици с рисково поведение.  

Срок: при необходимост Отговорник: кл. р-ли и КС  



3.5. Включване на родители и близки на проблемни ученици в мероприятия и дейности на 

класа и училището с цел приобщаването им към училищния живот и ангажирането им с 

живота на децата им в училище. 

Срок: по Годишния план                                         отг.: Класни р-ли и КС 

 

3.6. Взаимодействие на родители и учители при решаване на конфликти между ученици. 

Срок: при необходимост                                   отг.: класни р-ли и КС 

 

Б. ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРВЕНЦИЯ за реагиране при прояви на тормоз и 

насилие.  
В член 320. алинея 9. от ПДУ са описани дейности: 
(1) За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието му в 

дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от 

следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище; 

3. консултиране на детето или ученика с психолог; 

4. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник; 

5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

6. създаване на условия за включване на детето или ученика в занимания, съобразени с 

неговите интереси и потребности; 

7. индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

9. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията. 

(2) Дейността обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му се прилага след 

проведени от класния ръководител насочващи и мотивиращи дейности с ученика, които не 

са дали резултат. Дейността се документира в дневника на класа и в ученическата книжка, и 

се информира родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето. 

(3) Дейността използване на посредник при решаване на конфликт в училище се 

осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, 

психолог и/или педагогически съветник, невъвлечен в конкретния конфликт, който 

посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му. 

(4) Дейността консултиране на детето или ученика с психолог и консултиране на детето 

или ученика с педагогически съветник се осъществява по желание на ученика и/или на 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка 

на класния ръководител, на учител или на координиращото звено по чл.7. от наредбата за 

приобщаващо образование. 

(5) Дейността създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин и 

създаване на условия за включване на детето или ученика в занимания, съобразени с 

неговите интереси и потребности се осъществява по желание на ученика, по препоръка на 

класен ръководител, на учител, на педагогически съветник и/или на психолог, на 

координиращото звено по чл. 7, в съответствие с възможностите и наличните ресурси на 

училището или чрез привличане на външни ресурси. 

(6) Дейността индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава 



(наставничество) се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и 

уважава. Наставник може да бъде учител от училището или обществена личност, която има 

доверителни отношения с ученика или представлява пример и подкрепа за него и спомага за 

развитието на силните му страни и за личностното му развитие. 

(7) Дейността участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището се 

осъществява като ученикът избира дейност, която да извърши в полза на училището или 

паралелката. Дейността се избира съвместно с класния ръководител, за което се уведомява 

родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето. 

(8) За всички предприети дейности с децата/учениците за преодоляване на проблемното 

им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователната и 

училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви, 

се изисква информираното съгласие на родителя/представителя на детето/лицето, което 

полага грижи за детето, освен в случаите когато родителят/представителят на 

детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на 

детето/ученика. 

(9) При отказ от страна на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи 

за детето, да изрази съгласие или да окаже съдействие за реализиране на дейностите за 

преодоляване на проблемното поведение на детето/ученика и за справяне със затрудненията 

му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на 

училището и с поведенческите прояви, или когато родителят/представителят на 

детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на 

детето/ученика, директорът на съответната институция в системата на предучилищното и 

училищното образование писмено уведомява отдела за закрила на детето по 

местоживеенето на детето/ученика. 

 

1.) Дейности по ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО КЛАС. 

3.1. Обсъждане между учениците и учителя с цел изясняване на възникнал проблем, 

влиянието върху всички участници и свидетели, последствията, както и възможните 

решения. 

Срок: септември – юни                                      Отг.: кл. ръководители, психолог 

 

1.2. Съвместни действия между учител – психолог - външни специалисти. Организиране 

на допълнителни занятия с класа. 

Срок: септември – юни                                      Отг.: кл. ръководители, КС 

 

1.3. Използване на посредник при разрешаване на конфликти, при необходимост. 

Срок: септември – юни                                      Отг.: кл. ръководители, КС 

 

2.) Дейности по ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО УЧИЛИЩЕ. 

2.1. Водене на дневник със случаи и процедури за управление на информацията. 

Документацията и реда на действие се води според разписаните в Механизма и 

приложенията указания. 

   Регистърът съдържа следните данни: № по ред на инцидента; дата, час, име и фамилия на 

пострадалото дете; описание на инцидента и на предприетите незабавни действия; 

уведомени длъжностни лица (или институции); уведомени родители/настойници; име, 

фамилия и подпис на служителя, подал сигнала. 

Срок: септември – юни                                        Отг.: училищен психолог 

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

Работата по случай се реализира по реда, установен в чл.320 от ПДУ, Механизма и 

приложенията. 

Срок: септември – юни                                           Отг.: училищен психолог и КС 



2.3. При инциденти, свързани със ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА ИЛИ ФИЗИЧЕСКОТО 

ЗДРАВЕ на учениците. 

2.3.1. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота или физическото 

здраве на учениците, всеки служител в училището е длъжен незабавно да уведоми 

Директора (или заместник-директор, ако Директорът отсъства). Служителят, който е 

разбрал пръв за инцидента, е длъжен незабавно да уведоми и медицинското лице 

(училищния фелдшер) и/или директно телефон 112, за да бъде извършен медицински 

преглед на пострадалото дете. 

При необходимост, Директорът уведомява незабавно РУО, Отдела за закрила на детето, или 

МВР. 

Срок: Непосредствено след инцидента 

Отговорник: Служителят, който е разбрал пръв за инцидента 

 

2.3.2. Медицинското лице извършва първоначален медицински преглед на 

пострадалото дете и, ако прецени, че е необходима Спешна медицинска помощ, то е 

задължено веднага да я потърси на телефон 112. Медицинското лице регистрира 

състоянието на детето в регистрационната си книга. Незабавно след това се уведомяват и 

родителите (настойниците) на пострадалото дете. Всички предприети мерки се регистрират 

в регистъра, който се съхранява в кабинета на психолога. 

Срок: Непосредствено след инцидента 

Отговорник: Медицинското лице 

 

2.3.3. Ако инцидентът е свързан с физическо насилие, което е предизвикало 

физически травми, незабавно се уведомяват и органите на реда от РПУ на МВР (чрез тел. 

112); както и родителите на детето, упражнило физическото насилие. 

Срок: Непосредствено след инцидента 

Отговорник: Ръководство; класен ръководител 

 

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

здравето на пострадалото дете, служителят, докладвал за инцидента, регистрира сигнала 

в регистъра, съхраняващ се в кабинета на психолога. 

Срок: Непосредствено след инцидента и предприетите неотложни мерки 

Отговорник: Служителят, подал сигнала; психолог 

 

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

ползва съдействието на психолог и ръководството на училището.  

Срок: До 2 дни след инцидента 

Отговорник: Ръководство, класен ръководител, психолог 

 

2.3.6. При необходимост, за изясняване на случая, ръководството на училището 

извършва писмено уведомяване на съответните институции. 

Срок: До 3 дни след инцидента 

Отговорник: директор 

 

2.3.7. След изясняване на случая, класният ръководител прави предложение за 

стартиране на процедура по налагане на санкция съгласно ЗПУО и други подобни. 

Срок: До 10 дни след инцидента 

Отговорник: Класен ръководител 

 

2.3.8. Извършване на последващи действия: налагане на санкция по ЗПУО, тематични 

часове на класа, уведомяване на Отдела за закрила на детето, консултиране и беседи с 



психолога, разговори с родители и други подходящи възпитателни мерки според случая. 

Срок: До две седмици след инцидент или заседание на ПС 

Отговорник: Класни ръководители, психолог 

 

2.4. При инциденти, свързани със ЗАПЛАХА ЗА ПСИХИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ на 

учениците и при училищен тормоз. 

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

(училищен тормоз) върху ученици, или с данни за евентуална заплаха за психичното здраве 

на ученици, всеки служител в училището е длъжен незабавно да уведоми Директора (или 

заместник-директор, ако Директорът отсъства). 

При необходимост, Директорът уведомява незабавно РУО, Отдела за закрила на детето, 

МВР, тел. 11 61 11 или тел. 112. 

Срок: Непосредствено след сигнала 

Отговорник: Ръководство; всички служители 

 

2.4.2. Служителят, докладвал за сигнала, го регистрира в регистъра при психолога. 

Срок: Непосредствено след сигнала 

Отговорник: служителят, докладвал сигнала 

 

2.4.3. Член от ръководството на училището уведомява класния ръководител и психолога. 

Срок: Непосредствено след сигнала  

Отговорник: Ръководство 

 

2.4.4. Класният ръководител, със съдействието на психолога, извършва проверка на 

случая. 

Срок: До 2 дни след сигнала 

Отговорник: Класен ръководител, психолог 

 

2.4.5. Уведомяват се и родителите (настойниците) на пострадалото дете, като 

обаждането или съобщението се регистрира в регистъра. 

Срок: Непосредствено след сигнала 

Отговорник: Класен ръководител, психолог 

 

2.4.6. След изясняване на случая, класният ръководител прави предложение за 

предприемане на последващи действия: уведомяване на ДПС или Отдела за закрила на 

детето към дирекция „Социално подпомагане", разговор с родители, стартиране на 

процедура по налагане на наказание съгласно ЗПУО и други подобни. 

Срок: До 5 дни след инцидента 

Отговорник: Класен ръководител 

 

2.4.7. Извършване на последващи действия: налагане на наказание или мярка по 

ЗПУО, тематични часове на класа, уведомяване на Отдела за закрила на детето, 

консултиране и беседи с психолога, разговори с родители или други подходящи 

възпитателни мерки според случая. 

Срок: До 5 дни след инцидента 

Отговорник: Класни ръководители, психолог 

 

2.4.8. При необходимост класният ръководител на ученик, който е инициирал или 

извършил психическо насилие, подава информация и на КС. 

Срок: До 5 дни след инцидента 

Отговорник: Класни ръководители 



 

3. Координационният съвет планира и осъществява дейности с възпитателна 

функция спрямо ученика, който е инициирал или извършил психическото насилие. 

Срок: До 8 дни след инцидента 

Отговорник: КС 

 

 

В. ПРОЦЕДУРА ПО ИНФОРМИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ, 

РЕГИСТРИРАНЕ 
 

І. Процедура за информиране на случаи. 

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

съобщаване на случаи на тормоз в класа. 

2. Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да 

информира УКС за възникнал инцидент. 

 Дете, жертва на тормоз – уведомява класния ръководител/ училищния психолог устно, 

попълва се Протокол за съобщаване за насилие  (Приложение№ 2), в който описва 

ситуацията. 

 Дете, упражнило тормоз – след установяването му се провежда разговор в 

присъствието на училищния психолог. 

 Деца, които помагат и подкрепят тормоза - уведомяват класния ръководител/ 

училищния психолог устно за възникналия инцидент. 

 Дете – наблюдател - уведомява класния ръководител/ училищния психолог устно.  

 

ІІ. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане  

на случаи на насилие и тормоз сред учениците. 

Задължение на всеки учител, работник или служител е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на тормоз, на която е станал свидетел. 

1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на 

училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за отговор на 

насилие” (Приложение №1). Той се предава на председателя на УКС, който го съхранява.  

 

2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или 

здравето на ученик: 

Учителят или служителят действат в следната последователност: 

 извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват необходимата помощ/ подкрепа; 

 при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 

112;  

 уведомяват веднага училищното ръководство и УКС, класния ръководител, който от 

своя страна уведомява родителите/настойниците на детето;  

 описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие. 

 

 3. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова.  

 Всеки служител, на когото стане известно, че дете в риск се нуждае от закрила, следва 

незабавно да уведоми класния ръководител, който от своя страна уведомява училищното 

ръководство и родителите/настойниците на детето;  

 Учителят описва ситуацията писмено в Протокола за отговор 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  класен ръководител, учител-наставник и родител 

 

4. Действия при установяване, че дете е упражнило тормоз. 

 Учителят описва ситуацията писмено в „Протокол за отговор на насилие” (Приложение 

№1).; 

 Ситуацията се регистрира в единния регистър; 

 Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията в Протокол за съобщаване за насилие  

(Приложение№ 2),; 

 За изясняване на случая от други деца- наблюдатели родителите им описват ситуацията 

в Протокол за съобщаване за насилие  (Приложение№ 2),; 

 Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите; 

 Свиква се УКС; 

 УКС уведомява МКБППМН, Полицията и отдел „Закрила на детето“; 

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

цел намаляване на агресията у детето.  

 

IV. Мерки при кризисни ситуации 

1. Координационният съвет   заседава  най-малко един-два пъти в учебен срок и обсъжда 

изпълнението на плана, както и резултати от дейността си. 

При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в рамките на 24 часа. 

При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява Директора на училището. В 

 рамките на един час се подава сигнал в РУО и Отдел ”Закрила на детето” в Областна 

администрация и полицията. 

При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал  за  ученик, жертва  или в риск от 

насилие, КС съставя индивидуален план за кризисна интервенция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към точка В. 

ПРОТОКОЛ 

за отговор на насилие  № ..../............ 

№ Трите имена на ученика Клас Класен ръководител 

    

    

    

    

    

 

Дата................., час.................. 

 

Описание на ситуацията: 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Предприети мерки: 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Подпис:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към точка В. 

 

ПРОТОКОЛ 

за съобщаване за извършено насилие  № ....../................... 

 

Аз .......................................................................................................................................................,  

Родител/ учител на ......................................................................................, ученик/чка от 

................ клас с класен ръководител ...................................................................................... 

Определям детето като: 

 Дете, жертва на тормоз  

 Дете, упражнило тормоз 

 Дете, което помага и подкрепя тормоза 

 Дете-пряк наблюдател 

 Дете, знаещо информация за ситуацията 

 

 

Описание на ситуацията: 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................. 

 

 

Подпис:.................................................................

........................ 

 

 

 

 

Дата................., час..................
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Приложения към настоящия план: 
1. Механизъм за противодействие на училищния тормоз. 

2. Права и отговорности на служителите и персонала в случаи на тормоз и насилие 

сред учениците. 

3. Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лекари за учебната 

2022-2023 година. 

 

 
Изготвил: …………….. 

Елена Добрева – директор   
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