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1. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз. 

2. Подход за възстановяване на щетата. 

3. Действия при тежък инцидент или при повторна ситуация на насилие или тормоз. 

4. Насочване на детето и неговите родители към програми и услуги в общността. 

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

6. Действията при насилие на възрастен срещу дете/ученик. 

1. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз 

Задължение на всеки  учител или служител в СУ „Вичо Грънчаров”, 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,): 

1.1.В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се прекрати 

физическият контакт между тях незабавно 

1.2.Да не се разпитва за случилото се, и не  се обсъждат причините за насилието или 

да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап. Важното е 

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

поведение. Фокусът на интервенцията трябва да бъде насочен към децата- 

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

потърпевшите в ситуацията на насилие; 

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

mailto:souvg@abv.bg


 

  
 
 

СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” 
гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул.”Цар Освободител” №6, е-mail: souvg@abv.bg; тел.0618/ 6-04-59 

 

нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата  

 

2. Подход за възстановяване на щетата 

Подходът за възстановяване на щетата се основава на принципа, че „всяка щета, 

нанесена на друг, трябва да бъде възстановена“ и включва съответните действия в тази 

посока. Като първа стъпка учителят/класният ръководител изслушва детето. Не е 

желателно детето да се изслушва съвместно е потърпевшото дете; 

• ключов момент във възстановяването на щетата е, че учителят/класният 

ръководител разговаря е детето, а детето само предлага как ще поправи грешката 

си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово 

предложение трябва да се съгласи и детето, което е потърпевш от насилието. 

Този процес се медиира от ангажирания в случая учител/класен ръководител, 

педагогическия съветник или психолога; 

• след изясняване на ситуацията и постигане на договореност, учителят/класният 

ръководител за определен период от време проследява поведението на децата и 

дава обратна връзка. Учителят може да потърси съдействие и от другите учители, 

които също да наблюдават поведението на децата и да реагират своевременно. 

Педагогическият съветник или психологът също могат да подпомогнат работата 

на учителя като наблюдават детето във взаимоотношенията му е другите деца и 

дадат насоки за действията и мерките, които учителят да предприеме при 

необходимост; 

• при преценка може да бъде насочено към услуги в общността  

3. Действия при инцидент, криза или при повторна ситуация на насилие или 

тормоз 

При повторна ситуация на насилие или когато има случай на инцидент или криза 

се следват предписанията от механизма, описани в Приложение 1. Класификация на 

формите на тормоз и предприемане на съответни действия: 

• при инциденти и кризи се препоръчва работа с целия клас, с цел създаване на  

пространство, в което да се вентилират емоциите от преживяното и да се даде 

възможност за преработка. 

• работата с деца, които са обект на тормоз, за формиране на умения за справяне с 

подобно поведение. Проучване на фактите. 
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• Да не се оказва открито и публично пред другите деца подкрепа на потърпевшото 

дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето пред неговите 

връстниците. При този първи разговор е важно да се предложи на детето 

подкрепа, като се разговаря с него какво точно ще му помогне да се почувства 

сигурно; 

• необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои 

ще бъдат уведомени за случилото се; 

• детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено 

важно ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с 

психолога в институцията; 

• не е препоръчително да се прави среща между детето, върху което е упражнено 

насилието, и детето, което е извършило насилието, с цел да се помирят и да се 

разберат.  

• наблюдавайте детето в следващите дни, за да се уверите как се чувства и при 

необходимост отново разговаряйте с него; 

• необходимо е да се работи с наблюдателите не само на нивото на превенцията, но 

и след ситуация на тормоз; 

• не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация 

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

съгласно правилата на институцията; 

• насърчават се отговори на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за 

случая; 

4. Насочване /при преценка/ на детето и неговите родители към програми и 

услуги в общността. 

5. 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 възстановяване на сигурността. 

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

психологическо консултиране/кризисна интервенция. 
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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. 

Детската градина/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. 

6. Действия при насилие на възрастен срещу дете/ученик 

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

полицията и се свиква Координационния механизъм за дете в риск. 
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КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК? 

1. Кога се подава сигнал за дете в риск? 

2. Кой подава сигнал за дете в риск или в ситуация на насилие и тормоз? 

3. Къде може да се подава сигнал за дете в риск или в ситуация на насилие и 

тормоз? 

1. Кога се подава сигнал за дете в риск? 

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, 

директорът на институцията следва да бъде незабавно уведомен. От страна на 

институцията сигналът се подава от директора. 

Всеки член на институцията, който е станал свидетел на ситуация на насилие и 

тормоз, е длъжен незабавно да уведоми ОЗД и/или полицията. 

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, 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 . 

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

Към Държавната агенция за закрила на детето функционира Национална 
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телефонна линия за деца 116 111, която работи 24 часа в денонощието. Линията е с 

национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за 

обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. 

Националната телефонна линия за деца предоставя консултиране, информиране и 

помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея при необходимост 

могат да се обръщат за съдействие и професионалисти. В случаи, касаещи насилие и 

тормоз в интернет (кибернасилие и кибертормоз), сигнал може да се подава към 

Националния център за безопасен интернет. Към центъра функционира консултативна 

линия, отворена в работните дни между 10,00 и 16,00 часа на телефон: 124 123, имейл: 

helpline@online.bg и чат в 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. 
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