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УТВЪРЖДАВАМ,  

              Директор: Д. Стаменова 

Заповед № 67/29.09.2021 г.   

 

П  Л  А  Н 
за координирани усилия и дейности на всички участници в образователния процес за 

превенция на случаите и закрила на дете в риск и за преодоляване на проблемното 

поведение, тормоза и насилието над деца или кризисна ситуация   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Осъществяване на цялостната политика на ДГ срещу насилието и  агресията сред децата.  

Подобряване на отношенията между децата и техните умения за общуване.  

Повишаване на ангажираността и капацитета на цялата общност в ДГ за превенция и справяне с 

тормоза между децата 

Привличане и ангажиране на родителите за превенция и справяне с тормоза и агресията сред децата. 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие е помощен орган на ръководството на 

ДГ, който отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за превенция и закрила 

на деца в риск.  Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие се определя със заповед 

на директора на ДГ, оглавява се от учител в ДГ.  

ДЕЙНОСТ НА КС ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА И АГРЕСИЯТА В ДГ  

Анализира и обобщава резултатите от извършване на оценката на дейностите за превенция и 

закрила на дете в риск и за преодоляване на проблемното поведение, тормоза и агресията между 

децата в ДГ в началото и края на учебната година и я представя пред ПС.                                                                   

Срок: 15.10 за всяка учебна година   Отг: Таня Александрова  

Разработва план за съответната учебна година за противодействие на тормоза в ДГ във връзка с 

установените и анализирани резултати . 

Срок: 31 октомври  Отг: Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие 

Създава единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз и 

организира залагането им в Правилника за дейността на ДГ.   

Срок: 31 октомври  Отг: Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие 

Анализира ситуация, описана в Дневник за случаите на тормоз и определя необходимостта от 

индивидуална работа по случай с дете.       

Отг: Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие   

Съхранява Дневника за описване на ситуации на тормоз и съпътстващата документация по 

случаите.                                                                                      

Отг: Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие   

Изготвя годишен отчетен доклад на Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие до 

директора на ДГ.  

Срок: – 30 юни  Отг: Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие  

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО ДГ (ПО ПОСОКА 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ НА ДГ)  

Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с 

възрастовите групи, тематично разглеждащи: превенция и закрила на деца в риск от насилие, 

правата и задълженията на децата 

Обобщаване на всички предложения за правила на поведение и ценности, направени от учителите 

на групите и формулиране на  ценностите и правилата, които да бъдат част от  политиката на ДГ.  

Разработване на предложения за промени в Правилника за дейността и обсъждане с общността.  

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО ГРУПА ПОД ФОРМА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

Създаване на правила за поведение в групата, поставяне на видно място, след  обсъждане с децата 

и родителите и приемане на родителска среща.  
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Използване на възможностите на програмното съдържание в основните и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие по ОН по преценка на учителите на групата 

Провеждане на индивидуални консултации с деца, понасящи или извършители на тормоз  

Взаимодействие на родители и учители при решаване на конфликти между деца 

Включване на родители и близки на проблемни деца в мероприятия и дейности на групата с цел 

приобщаването им към живот на ДГ.  

Насочване от Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие на деца и родители 

законсултации с психолог. 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОТОКА НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС   СЪМНЕНИЯ 

ЗА ТОРМОЗ  ПО РЕДА, ПОСОЧЕН ПО-ДОЛУ:   
На първо ниво: Наличие на подозрение или откриване на ситуация на тормоз – подробно 

информиране за случилото се от всички участници; Уведомяване на родител  

На второ ниво:  Наличие на подозрение или откриване на ситуация на тормоз; Уведомяване на 

ОЗД /органи за закрила на детето и/или органите на полицията при ситуации с по-сериозни 

последици по преценка на учителя на групата, заедно с директора; Уведомяването е задължително 

и незабавно, когато се отнася до случаи на сексуален тормоз, проявяващи се в подтикване или 

принуждаване към сексуални действия;  Уведомяване на родител.  

На трето ниво: Наличие на подозрение или откриване на ситуация на тормоз и незабавно 

уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията; Уведомяване на родител.  

Насочване на случаи към външни служби При идентифициране на ситуация на тормоз, следва 

незабавно да се уведомят органите за закрила на детето: ОЗД и/или полиция. Уведомяването е 

задължение на всеки гражданин по силата на Закона за закрила на детето (ЗЗД), следователно 

сигнал до отдел „Закрила на детето“ и/или Районно управление „Полиция“ трябва да подаде 

гражданинът или служителят на ДГ, идентифицирал тормоза. Това може да бъде учител, директор, 

служител от непедагогическия персонал, както и Координационният съвет като колективен орган.  

Конкретните стъпки при подаване на сигнал за тормоз към външни служби са насочени към 

Държавната агенция за закрила на детето на Национална тел. линия за деца 116 111 с национално 

покритие, безплатна за обаждащите се и функционира 24 часа в денонощието.  

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.   

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СИТУАЦИИ  

Първо ниво: ниско нарушаване на правилата не се регистрират  

Второ ниво: повтаряне на едни и същи нарушения на правилата или с по-сериозни последици -  

описва се в дневника за ситуации на тормоз и се предприема работа по случай.  

Трето ниво: злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност 

за живота и здравето за който и да е от участниците в ситуацията - ситуациите на тормоз от трето 

ниво се описват в дневника за случаи на тормоз, предприема се интензивна работа по случая, 

включваща всички участници, правят се оценки на потребностите, план за действие, инициират се 

процедури в съответствие със закона  

ИНИЦИИРАНЕ НА РАБОТА ПО СЛУЧАЙ - СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАЦИЯ НА 

ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ  

При предприемане на индивидуална работа по случай с дете на базата на направения анализ, 

координирането на работата се осъществява от председателя на КС.  Информацията за вписаните в 

Дневника случаи на тормоз се съхранява при председателя на КС.   

Настоящият план е изготвен от Председателя на Комисия по превенция и закрила на деца в 

риск от насилие и се актуализира при необходимост. 


