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`Приложение 1 
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МЕХАНИЗЪМ 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО   

 
 

I. ИЗМЕРЕНИЯТА НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ  

Тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със 

сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 

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

извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки и 

продължителни и силно привличат общественото внимание. 

 Какво е насилие? 

В България в официална употреба е дефиницията на понятието „насилие”, 

дадена в параграф 1, т. 1-5 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане 

на Закона за закрила на детето: 

„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 осъществява в семейна, училищна и социална среда. 

„Физическо насилие” е причиняване на телесна повреда, включително 

причиняване на болка или страдание, без разстройство на здравето. 

„Психическо насилие” са всички действия, които могат 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, попечителя 

или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. 

„Сексуално насилие” е използването на дете за сексуално задоволяване. 

Сексуално насилие и злоупотреба над дете според определението на Световна здравна 

организация е „участието 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 родителя, настойника и попечителя или на 

лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от 

следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване 

на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи. 

Насилието може да бъде от възрастен към дете, между деца и от дете към 

възрастен. 

          Какво е тормоз? 

Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите 

форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. 

Тормозът между връстници е групов феномен. Случаите на тормоз се извършват в 

групова среда, в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни. 

Професор д-р Дан Олвеус определя тормоза 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 
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думи или по друг начин.” 

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

травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със 

собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса. 

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики: 

1. злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

2. 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; 

3. повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 

насилие. 

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат описани като: 

Физически тормоз, например, блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне 

на болка, спъване, затваряне в някое помещение; 

Психически тормоз, например, подмятане, подиграване, закачане, обиди, 

омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на личните вещи, 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 - представлява 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. Включва 

измислянето на сексуализирани прякори или имена, коментари за външността на някой 

и подигравки със сексуално значение, неподходящо докосване, бележки и надписи със 

сексуално съдържание и т.н. до по-екстремни форми на нападане и насилие. 

Кибернасилие и Кибертормоз - насилие и тормоз, които се осъществяват в 

дигитална среда чрез дигитални устройства. Включват създаване и разпространение на 

обидни, заплашителни и подигравателни визуални материали, снимки и текстови 

съобщения, които уронват достойнството на детето или го унижават: снимането на дете 

с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видеозапис без 

негово съгласие, кражба на самоличност/профили, обиди, разпространение на слухове в 

социалните мрежи и др. 

Ако дете е въвлечено в рискова ситуация онлайн, това винаги има своите 

отражения в реалния му живот. Преживяванията за детето могат да бъдат дори по- 

унизителни, тъй като кибертормозът не може да бъде прекратен веднага и е достъпен 

до много по-голям кръг хора. 

Физическото насилие и тормоз са формите, които възрастните най-често забелязват 

и затова често мерките за справяне обикновено са насочени именно към тях. 

Психическото насилие и тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй като не са 

така видими, а и децата, от своя страна, нямат нагласата да споделят с възрастните за 

своите преживявания. 

Проблемът се задълбочава, когато психическото насилие и тормоз, като обидните 

думи и прякори, социалното изолиране и други се подценяват от възрастните и се 

считат за нормална част от процеса на социализация и израстване на децата. Ето защо е 

важно да се обърне внимание още при първите признаци за съществуването на насилие 

и тормоз. 

 Разпознаването на насилие и тормоз включва следните физически и 
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поведенчески признаци: 

• различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести 

червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 

• неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични 

отговори; 

• безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 

• лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 

• прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да било 

с него; 

• влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главоболие, 

отпадналост; 

• влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище; 

• чести отсъствия от определени часове; 

• детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връстниците 

си; 

• агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието, 

упорито непослушание, самонараняване; 

• внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на развитие на 

детето; 

• бягане и криене, включително зачестили бягства от училище; 

• загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооценка; 

• употреба на алкохол, медикаменти, занемаряване (постоянно обличане на едни същи 

дрехи или отказ да сресва косата си); 

• психосоматични симптоми, като болки в стомаха, главоболие, гадене и др., оплаква се, 

че сънува кошмари и сънят му е нарушен. 

• различни прояви на сексуализирано поведение (имитация на сексуален акт, разголване, 

използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са нехарактерни за 

съответната възраст). 

• наблюдават се промени в навиците или в използването на интернет и социалните 

мрежи. 

II. УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В 

УЧИЛИЩЕ  

 1.Принципи, ценности, философия  

 Основен принцип при изграждането на училищна политика за противодействие 

на тормоза в СУ „Вичо Грънчаров“-гр.Горна Оряховица е прилагането на цялостен 

училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за 

предотвратяване на тормоза и създаване на сигурна училищна среда, включваща  

подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; изграждане на позитивен 

организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина; развитие на 

училищната общност. Изграждането на защитна мрежа поставя ясни граници за 

формирането на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие 

и тормоз в училище.  

 За ранното откриване на причините за насилие в училище, както и успешното 

намаляване на факторите, които са свързани със средата в училище и които допринасят 

за проявата на агресия и за утвърждаване на агресивни модели на поведение, СУ „Вичо 

Грънчаров“-гр.Горна Оряховица работи всекидневно чрез:  

 • системни усилия за възпитаване у децата на социални умения и нагласи, които 

не допускат насилие във взаимоотношенията;  
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 • подобряване на физическата среда в училище (с фокус върху класните стаи), 

която не съдържа предпоставка за изява на агресивното поведение и в същото време 

създава условия за формирането на класа като общност  

 • работа с нагласите към ученето, които намаляват съревнователния елемент 

между учениците за сметка на екипната работа и споделяне на проблеми в общността 

на класа, както и проектно-базирано обучение, включително и изнесени дейности, 

които дават отлични резултати в тази посока;  

 • следване на последователни стъпки за подкрепа и разбиране на последиците от 

насилието и за справяне с неприемливото поведение на децата, които не наблягат на 

наказанието.  

Цялостната политика се реализира на равнище училище и на равнище 

клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция 

и интервенция . 

 Превенцията на насилие и тормоз включва комплекс от мерки, които имат за 

цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 

допринасящи за насилието. Превенцията поставя приоритет върху дейности на 

равнище група/клас, например създаване на правила на отношения в групата/класа, 

морално възстановяване на щета, тематични дискусии, регулярно провеждани в часа на 

класа или по друго време. Дискусиите са възможност в групата/класа да се поставят за 

обсъждане въпроси, които вълнуват или смущават децата, като по този начин се 

създава пространство за мислене и отработване на агресията чрез говорене, разиграване 

на ситуации, тяхното обсъждане и съответно осмисляне и развиване на нови умения и 

модели за ненасилствени отношения и поведение. 

 Интервенциите включват отговора на институцията при възникнали ситуации 

на насилие и тормоз. Това са последователни действия и мерки, които целят спиране и 

разрешаване на възникнала вече ситуация на насилие, тормоз и криза и се реализират 

като отчитат индивидуалните потребности на всяко дете, въвлечено пряко или косвено 

в ситуацията, като се прилага принципът на най-добрия интерес на детето. 

 

 2. Разработване на система от мерки за реализиране на сигурна 

образователна среда 

2.1.       Създаване на координационен съвет, който да отговаря за планиране, 

проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. 

Председател: :    Анета Кожухарова – педагогически съветник 

Членове : Василка Стоянова – учител  гимназиален етап 

                 Мариета Панева – учител начален етап 

                 Председател на ученическия съвет – ученик 

2.2.Оценка на ситуацията 

Оценката и анализирането на ситуацията са от значение за планирането на 

дейности за изграждане на сигурна образователна среда. Оценката съдържа описание 

на следното: До колко са запознати заинтересованите страни с темата за насилие и 

тормоз? Какви видове и форми на насилие и тормоз има в училището? Колко често те 

се проявяват? Къде са местата, на които най-често се случват? Кои са участниците? Как 

се е реагирало до момента? Какво следва да се предприеме, за да бъде реакцията 

ефективна? 

Оценката се организира от ръководството на училището и се осъществява от 

координационния съвет в началото на учебната година. За целта могат да се използват 

редица инструменти, като специални въпросници, дискусии с участие на цялата 

училищна общност, фокус групи с деца, учители и родители. 

Резултатите от оценката и наличието на проблем се представят от 
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координационния съвет и се обсъждат на тематичен педагогически съвет, на който 

участие могат да вземат всички заинтересовани страни. Резултатите могат да се 

обсъдят и на родителските срещи, и в часовете на класа. 

2.3. Изготвяне на план за превенция и интервенция на насилието и 

тормоза 

Дейности по превенция на равнище институция 

• Актуализиране на етичен кодекс на училищната общност 

съгласно ЗПУО.  

• Създаване на единни училищни правила, които да станат част от 

Правилника за дейността на институцията. Този процес е от две стъпки: 

1) Изработване на правила на поведение и ценности от всеки клас/група; 

2) Обобщаване на правилата на ниво институция и вписване в Правилника 

за дейността на институцията. 

• Внасяне на промени в Правилника за дейността на институцията при 

необходимост. 

• Запознаване на цялата училищна общност с определението, 

проявлението и последиците от насилието и тормоза. 

• Подобряване на системата от дежурства с оглед недопускане на насилие 

и тормоз. 

• Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа с 

програми за превенция и справяне с насилието и тормоза. 

   • Актуализиране на информацията за наличните ресурси в общността  

 Училищната комисия за превенция на ученици жертви на насилие или в риск 

от насилие и тормоз и при кризисна интервенция, съгласувано с директора на 

училището осигурява реални партньорства с външни за училището организации, 

служби и специалисти: 

 Дирекция "Социално подпомагане" - Отдел „Закрила на детето”  

  Общинска комисия за БППМН ; 

  МВР – Детска педагогическа стая ; 

  Център „Мария“. 

  Център за обществена подкрепа, град Горна Оряховица 

 

          Дейностите за превенция на ниво клас : 

   Изработване правила за поведение на класа. Класният ръководител, 

заедно с учениците изработва и процедура, описваща мерките в случай на нарушаване 

на правилата.  

   Обучителни дейности и работа с класа, в които водеща роля има 

класният ръководител. Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за 

насилието и тормоза и се работи за формирането у децата на нагласи и социални 

умения за здравословно и ненасилствено общуване, емпатия, толерантност и уважение 

към различията, решаване на конфликти и др. Основните теми могат да бъдат: 

1. Правата на децата и отговорностите, които те създават по отношение на 

околните. 

2. Ценностите - какво са, какви могат да бъдат, как се проявяват в 

поведението, как се прилагат в ежедневието? 

3. Какво представляват насилието и тормозът, разпознаваме ли ги, как можем 

и на кого да съобщаваме за случаи на насилие и тормоз? 

4. Какви са преживяванията на извършителя, последователите, потърпевшия 

и наблюдателите? 

5. Как се чувстваме, когато видим прояви на насилие и тормоз и какво 
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правим? Какво можем да направим? 

 Работа  на ученическия съвет, включване на учениците в различни 

инициативи. 

 Провеждане на тематични родителски срещи с цел запознаване с 

механизма за    противодействие на тормоза и насилието в училище и цялостната 

политика на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

 Дейности по интервенция на ниво институция 

 

• Водене на дневник със случаи и процедури за управление на информацията 

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

цялостна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза. В него се 

документират единствено ситуациите, съответстващи на второ и трето ниво според 

приетата класификация (Приложение 1), при които е необходима и намесата на 

координационния съвет. В Дневника със случаи се описва следната информация: дата, 

група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като действие, подпис 

на служителя. 

На базата на вписаните ситуации, координационният съвет извършва анализ и 

оценка на риска от продължаване на насилието и тормоза. Координационният съвет е 

отговорен за анализа и разпознаването на деца и ученици, които участват и се въвличат 

в ситуации на насилие и тормоз, без значение дали извършват проявите или са 

пострадали от насилието. От анализа координационният съвет дава становище за 

индивидуална работа по случай с дете, което се намира в ситуация на риск по смисъла 

на Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование, 

предлага мерки и конкретни интервенции, които могат да бъдат индивидуална, групова 

работа и др. Координационният съвет дава становище и насочва ученикът към 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в риск.Дневникът се съхранява 

при  педагогическия съветник. 

• Иницииране на работа по случай, включително насочване на случая към други 

служби. 

При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво, 

незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето” 

- 03Д) и/или полицията.  

Всеки служител в училище е длъжен при установяване на случай на 

насилие и тормоз незабавно да уведоми директорът на институцията. 

 

Дейности по интервенция на ниво клас  

 Незабавно уведомяване родителите на участващите в ситуацията на насилие 

или тормоз деца за случилото се, както и за предприетите от институцията действия за 

разрешаване на ситуацията. 

 Обсъждане между учениците и учителя или класния ръководител е цел 

изясняване на възникнал проблем, влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

• Съвместни действия между класен ръководител или учител и педагогически 

съветник и включване на външни специалисти. 

• Използване на посредник при разрешаване на конфликта. 

• Провеждане на тематична родителска среща. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ПРОЯВА НА НАСИЛИЕ МЕЖДУ 

УЧЕНИЦИ И ВЪРХУ УЧЕНИЦИ В СУ „ВИЧО ГРЪНЧОРОВ” 

 

1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие: 

1.1. Всеки учител или служител в СУ „Вичо Грънчаров”, станал  свидетел на 

случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата 

на насилие или друго травматично събитие. 

2. Приоритетна е грижата за здравето на всички ученици,  участници в инцидента 

или насилието. 

3. Всеки учител или служител в СУ „Вичо Грънчаров”, станал  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/. 

4. Незабавно се сигнализира за случилото се: 

4.1. Директорът на образователната институция и класният ръководител; 

4.2. 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. 

4.3. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да 

предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това 

е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност 

може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на 

училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна 

поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са 

поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. 

До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП. 

4.4. 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.. 

4.5. Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен 

работник/ 

5. При нужда от Кризисна интервенция: 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,  

6. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна 

на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за 

здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – 

родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят 

се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие 

на училищния тормоз. 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 – 
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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. 

7. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от 

страна на служител в образователната институция – директорът на образователната 

институция 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. 

8. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инциденти и прояви на 

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

екипа, създаден във връзка с Механизма за противодействие на  училищния тормоз във 

всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за 

закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, 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.  

9. 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.  

Механизмът за противодействие на тормоза и насилието е приет на 

заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 16/10.09.2019 г.) и утвърден със 

заповед №РД04-1006/13.09.2019 г.г. на директора на училището.  
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