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ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА УКС: 

 

➢ планира дейностите за противодействие на насилието, тормоза и 

противообществените прояви в училище; 

➢ проследява изпълнението на процедурите по защитната мрежа (правата и 

задълженията на всички служители по темата); 

➢ координира усилията на всички служители в училището за справяне с насилието, 

тормоза и противообществените прояви. 

 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

ТОРМОЗА, НАСИЛИЕТО И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ В УЧИЛИЩЕ 

 

I. Предмет 

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от 

Министерството на образованието и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, 

Националната мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус", Асоциация „Родители“, 

Сдружение „Дете и пространство“ и УНИЦЕФ България. 

Стъпките по превенция и интервенция, заложени в Механизма, целят създаване на 

сигурна образователна среда. 

 

II. Общи положения 

1. За прилагането на последователна и целенасочена политика в училището се създава 

координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който отговаря за 

планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с насилието, тормоза и 

противообществените прояви. Съветът се ръководи задължително от помощник-директор и 

включва педагогически съветник, учители, ученици и родители. 

2. Превенцията на насилието, тормоза и противообществените прояви включва комплекс от 

мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и 

рисковите фактори, допринасящи за тях. 

3. Комплексът от превантивни мерки включва всички възможни аспекти и форми на 

насилието и тормоза, ясно фокусира вниманието върху участието на всички групи, като се 

планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 

4. За да се изгради защитната мрежа, се поставят ясни граници, изграждат се ценности, 

правила и процедури, които не допускат прояви на насилие, тормоз и противообществени 

прояви във взаимоотношенията в училище. 

5.Всяка намеса по овладяването на ситуации на насилие и тормоз изисква внимателна 

преценка на ситуацията и нейната тежест от страна на учители и ученици. 

6. Не се омаловажават първите прояви на влошаване на отношенията между децата и 

поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за 

тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се 

изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва 

да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и 

психологически форми. 

 

III. Цел. 

 

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за предотвратяване на насилието, тормоза и противообществените 
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прояви и създаване на по-сигурна образователна среда. 

Да се създаде позитивна култура и климат в училище 

Да се повиши осведомеността на всички участници в училищната общност, че насилието е 

неприемливо поведение. 

Възпитание в уважение и толерантност към различията, развиване на чувствителност към 

границите на другия, етика на взаимоотношенията. 

Да се реагира активно /идентифициране и сигнализиране/ при прояви на насилие, тормоз и 

противообществени прояви, като се прилага принципа на най-добрия интерес на детето. 

Да се създаде система за предоставяне на подкрепа за пострадалите и въвлечените в 

ситуациите на насилие и тормоз. 

Свеждане до минимум противообществените прояви на учениците. 

Активно взаимодействие с МКБППМН, отдел “Закрила на детето“, към съответната 

дирекция „Социално подпомагане“, ДАЗД, ДПС, ЦПЛР, ЦОП, с ръководния екип на 

училището, с педагогическите специалисти в училището, с родители 

 

IV. Задачи 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на насилието, 

тормоза и противообществените прояви в училище 

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на насилие, тормоз и 

противообществени прояви в училище 

 

V. Дейности по разработване и прилагане на превантивни действия за 

предотвратяване на тормоза, насилието и противообществените прояви в училище: 

 

А. На ниво клас/ученици 

1. Провеждане в часа на класа и в извънучилищни дейности на групова работа, дискусии, 

решаване на казуси, ролеви игри, прожекция на филми, споделяне на опит във връзка с 

противодействието на насилието, тормоза и противообществените прояви. Запознаване на 

всички ученици със задълженията им, правилника за дейността на училището и Етичния 

кодекс на училищната общност. 

Отг.: кл.ръководители                                                       Срок: постоянен 

 

2. Договаряне на правила на поведение и процедура в случай на нарушаване на правилата. 

Изготвяне на постер и поставянето му на видно място в класната стая. 

Отг.: кл.ръководители                                                       Срок: м. октомври 2022 г. 

 

3. Поставяне в класната стая на кутия за сигнали, свързани с насилието и тормоза, с цел 

оказване на своевременна помощ на засегнатите страни. 

Отг.: кл.ръководители                                                       Срок: м. октомври 2022 г. 

 

4. Организиране и провеждане на инициативи във връзка с отбелязването на: Седмица на 

доброто, Деня на толерантността, Правата на детето, Международния ден за безопасен 

интернет и др. 

Отг.: кл.ръководители, пед.съветници   Срок: XI-XII 2022, II - IV 2023 г. 

 

5. Сътрудничество с отговорниците по класове и ученическите съветници за подпомагане 

дейността на УКС при разглеждане на конкретни случаи на проблемно поведение, агресия и 

тормоз. 

Отг.: педагогическите съветници          Срок: постоянен 
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6. Съвместно провеждане на тренинги и дискусии с обществените възпитатели на 

МКБППМН, лектори от РЗИ, кариерни консултанти от ЦПЛР, и др. организации и НПО, 

лицензирани за предоставяне на социални услуги за деца. 

Отг.: кл.рък-ли; педагогическите съветници       Срок: съгласно плановете  

                                                                                                    на кл.р-ли за ЧК 

7. Индивидуална /възпитателна, корекционна, консултативна/ работа с деца и ученици с 

проблемно поведение 

Отг.: педагогическите съветници          Срок: постоянен 

 

8. Осигуряване на възможности за изява на учениците, в т.ч. на ученици с девиантно 

поведение и включване във форми за развитие на техните интереси и способности. 

Проследяване на напредъка и резултатите от прилаганите мерки. 

 

Отг.: кл.ръководители, пед.съветници        Срок: постоянен 

 

9. Наблюдение на учениците, живеещи в рискова среда 

Отг.: кл.ръководители, пед.съветници        Срок: постоянен 

 

 

Б. На ниво училище: 

1. Запознаване на учениците с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в 

училище – с определянето, проявлението и последиците от насилието и тормоза. Роли, 

права, отговорности между децата и учениците в училище. 

Отг.: кл.ръководители                                                       Срок: м. октомври 2022 г. 

 

2. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма и 

разписаните отговорности за реагиране при всяко ниво на тормоз и насилие /Приложение 1/ 

и с цялостната дейност и плана на УКС. 

Отг.: Училищен координационен съвет                               Срок: м.октомври 2022 г. 

 

 

3. Оценка на проблема за насилието и тормоза в училище през мнението на учениците с 

помощта на въпросник. Анализ и обобщаване на резултатите от координационния съвет. 

Отг.: пед.съветници                                                         Срок: м. октомври - ноември 2022 г. 

 

4. Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати на тематичен 

педагогически съвет. 

Отг.: пед.съветници, УКС                                                                  Срок: м. ноември 2022 г. 

 

 

5. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, организации и 

специалисти. 

Отг.: пед. съветници                                                                   Срок: постоянен 

 

7. Участие в Ден на розовата фланелка, известен  като Ден за борба с тормоза в училище. 

Провеждане на анкета за „най-толерантен ученик“. 

Отг.: пед.съветници, кл. ръководители                                       Срок: м. февруари 2023 г. 
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8. Поставяне на видно място в училище на плакати, които да популяризират националната 

телефонна линия за деца 116111, правила за безопасно онлайн поведение, контакти на 

Национален център за безопасен интернет. 

Отг.: пед. съветници                                                                   Срок: септември; постоянен 

 

9. Провеждане на вътрешноинституционална квалификационна дейност на тематично 

направление „Превенция на агресията сред учениците“ 

Отг.: пед. съветници                                                                   Срок: през учебната година 

 

10. Актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност 

Отг.: Комисия                                                                   Срок: при необходимост 

 

 

11. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, 

съобразени с различните възрастови групи и свързани с превенция на тормоза и правата и 

задълженията на учениците. 

Отг.: пед.съветници, кл. ръководители                                       Срок: през учебната година 

 

12. Иницииране на мерки и дейности (беседи, ролеви игри, работилници, консултации и 

др.) за предотвратяване на агресивно поведение и/или при проявено насилие в паралелки и 

за подкрепа за личностно развитие на учениците. 

Отг.: пед.съветници, кл. ръководители                                       Срок: през учебната година 

 

13. Прилагане на дейности за въздействие върху вътрешната мотивация на учениците за 

преодоляване на проблемното поведение и за справяне със затрудненията с приобщаването 

в образователния процес и в училищната среда, с участието в дейността на институцията и с 

поведенчески прояви. 

Отг.: пед.съветници, кл. ръководители                                       Срок: през учебната година 

 

14. Своевременно и адекватно предприемане на дейности за преодоляване на проблемно 

поведение на ученици, в зависимост от конкретния случай – разговори с родителите, 

комуникация с институции и др. 

Отг.: кл. ръководители                                                 Срок: през учебната година 

 

В. На ниво родители 

1. Запознаване на родителите с Механизъм на противодействие на тормоза и насилието в 

училище, Правилника за дейността на училището и Етичния кодекс на училищната 

общност на родителска среща и обсъждане на начините, по които те могат да се ангажират. 

Запознаване с институциите, които работят с деца с противообществени прояви и деца в 

риск. 

Отг.: кл. ръководители                                                       Срок: м. IX - X 2022 г. 

 

2. Привличане на родителите психолози, лекари, социални работници, журналисти, 

спортисти, музиканти и др., които могат да осигуряват ресурси за изпълнение на 

извънучилищни дейности или да станат посредници между училището и родителите или 

други организации и институции.  

Отг.: пед. съветници                                                                   Срок : постоянен 

 

3. Провеждане на системна работа с родителите, на деца и ученици с прояви на насилие, 
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тормоз и противообществени постъпки. 

Отг.: зам. директори, педагогическите съветници       Срок: постоянен 

 

4. Партньорство с УН и ОС за активно ангажиране на родители в осъществяване на 

превантивна дейност с учениците 

Отг.: пед.съветници, кл. ръководители                                       Срок: постоянен  

  

 

Г. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа 

 

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

 

- Процедура за действие, виж: Приложение 1 „Класификация на формите на насилие и 

тормоз и предприемане на съответни действия“ 

 

- Регистрация на инцидента или проявата на насилие, тормоз противообществени 

прояви: случаят се регистрира в Регистър „Дневник за описване на ситуациите на 

насилие и тормоз“, създаден във връзка с Механизма за противодействие на насилието 

и тормоза в училище. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на 

служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и 

постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници 

в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат 

и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния 

тормоз. 

Дневникът със случаи се създава единствено за целите на анализа и планирането на 

цялостна училищна политика за противодействие на насилието и тормоза в училище. В него 

се документират единствено ситуациите, съответстващи на нива две и три според приетата 

класификация /Приложение 1/, при които е необходима и намесата на координационния 

съвет.  Ситуацията, която следва да се впише в Дневника със случаи, съдържа следната 

информация:  дата; група/ клас, ученици; вид насилие и ниво, какво е предприето, като 

действие, подпис на служителя. 

 

Отг.: пед.съветници, учители                                                   Срок : постоянен 

 

 

2. Своевременно взаимодействие при решаване на конфликти между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство. 

 

Отг.: кл. ръководители                                                        Срок: постоянен 

 

 

VI.НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

1. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз. 

Намесата на възрастните следва внимателно да се обмисли и планира. Да не бъдат 

омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и учениците, 

както и поведението, което е неприемливо. Тези ситуации представляват първо ниво от 

приетата класификация (Приложение 1) 

Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, 

така и към неговите социални и психологически измерения. 
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Приоритетна грижа за здравето на всички ученици,  участници в инцидента или 

насилието. 

1.1. Задължение на всеки служител на институцията е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на насилие/тормоз, на която е станал свидетел или за която е получил сигнал (от 

дете, родител или друг служител от училището ) 

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

прекрати физическият контакт между тях незабавно; когато има опасност за живота на 

детето, неговото здраве и физическия интегритет може да се използва разумна 

физическа сила под формата на избутване, издърпване, задържане на място. 

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

за насилието или да се изяснява ситуацията.  

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

недопустимо поведение. Фокуса на интервенцията трябва да бъде насочен към децата 

свидетели на насилието, към средата, а не към активните участници и потърпевшите в 

ситуацията на насилие.  

1.5 Служителят на училището, свидетел на случилото се или уведомен за него, 

сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса 

на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и 

сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и 

причината за нея в медицинския журнал/. 

1.6 Незабавно се сигнализира за случилото се: 

- директорът на училището и класният ръководител; 

- родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е 

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

или инцидент и тези, които са упражнили такъв. 

- При насилие и тормоз – Второ и трето ниво от Приложение 1 - Дирекция 

„Социално подпомагане“ /ДСП/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и 

писмено до ДСП. 

- При насилие и тормоз – Второ и трето ниво от Приложение 1 - При 

невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ 

сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може 

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

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

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

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

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

- При насилие и тормоз – Второ и трето ниво от Приложение 1 - Органите на 

МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/ 

2. Провеждане на кризисна интервенция /при необходимост/: В случай на травматично 

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

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

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

детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Кризисна интервенция може 

да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от 

Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, 

работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано 

училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в 

качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво. 
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3. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна 

на служител в училище – директорът на училището предприема незабавни действия 

за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за 

резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално 

управление на образованието и на органите на МВР. 

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

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

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

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

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

инцидентите.  

5. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на 

екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както 

и предотвратяване на ескалиране на напрежението.  

6. Подход за възстановяване на щетата – част от политиката на училището. 

Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо поведение и 

за позитивно решаване на проблема. Възстановяването на щетите успешно може да се 

прилага за материални и за нематериални щети. 

7.  Насочване на детето и неговите родители кьм програми и услуги в общността 

Насочването на детето и неговите родители към консултация и психологическа 

работа следва да се осъществява от психолога, педагогическия съветник или ако няма 

такъв — от учителя на групата/класния ръководител. Насочващият трябва да е запознат с 

услугите в общността и да даде пълна и конкретна информация на родителите за 

възможните услуги и програми къде може да се консултират, колко струват 

консултациите, какво представляват консултациите, какъв е метода на работа и т.н.  

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

- Действието се прекратява незабавно от възрастен, който е в близост до мястото на 

извършеното насилие. 

- Оказва се помощ, в случай че има пострадал/пострадали. 

- Детето трябва да бъде отделено с оглед на въстановяване на сигурностга. 

Отделянето на детето може да бъде временно до успокояването му, осъществява се 

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. Последният дава становище след оценката на проблема и 

поведението за целите на вземането на решение за последствията от педагогическия съвет. 

- Училището организира провеждане на педагогически съвет за вземане на решение 

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

детето. 

9. Действия при насилие на възрастен срещу дете/ученик 

-  Незабавно се подава сигнал към ОЗД и/или полицията 

-  Свиква се Координационния механизъм за дете в риск. 

 - С пострадалото дете разговаря психолог или педагогически съветник, който прави 

оценка и изготвя становище. 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на педагогическия и непедагогическия персонал в училище 

 

1. Кога се подава сигнал за дете в риск? 
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Съгласно Закона за закрила на детето (чл. 7, ал. 1) „Лице, на което стане известно, че 

дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално 

подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи. 

Съгласно ал. 2 „Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало 

известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е 

обвързано с професионална тайна”. 

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

При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в училище, 

директора следва да бъде незабавно уведомен.  

От страна на институцията сигналът се подава от директора до дирекция „Социално 

подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на  

вътрешните работи. 

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. 

 

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

В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки служител в училище може да 

проведе консултация или да подаде сигнал, като се свърже с: 

- Националната телефонна линия за деца и разговаря с консултант на телефон: 

116 111,  

а в ситуации на кибернасилие и кибертормоз — с: 

- Националния център за безопасен интернет на телефон: 124 123 или чрез 

сайта: www.safenet.bg  

- Сигнал може да бъде подаден и към националния телефон за спешни 

повиквания: 112. 

 

Дейността на УКС се отчита пред педагогическия съвет на училището от председателя на 

комисията или определен от него представител в края на учебната година.  

 

 










