
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В СИСТЕМАТА 
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО-
ТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Чл. 185. (1) Детските градини, училища-

та и центровете за подкрепа за лич-

ностно развитие са длъжни да осъ-

ществяват дейности по превенция на тор-

моза и насилието, както и дейности за мо-

тивация и преодоляване на проблемното 

поведение, които са израз на общ ата 

воля и на координираните усилия на всич-

ки участници в образователния процес. 

КЪДЕ И КАК ДА ПОДАДЕМ СИГНАЛ?  

Дирекция „Социално подпомагане“ 

 

Районно управление на полицията 

Телефон 112 

 

Държавна агенция за закрила на детето 
02/ 933 90 11 (10) или sacp@sacp.government.bg 

 
Национална телефонна линия за деца 116 111 

 

 

Механизъм за противодействие на учи-

лищния тормоз и насилие между деца-

та и учениците в училище  

Алгоритъм за         
прилагане 

Всички дейности по изпъл-
нение на . Алгоритъма се 
залагат в Годишния план 

на училището в съответни-
те месеци. 

Механизъм ПЪРВА ЧАСТ – Информатив-
на 

Разяснява понятията 
„насилие“ и „тормоз“. С тази 
част трябва да бъдат запоз-
нати всички служители на 

училището. 

 ВТОРА ЧАСТ – Училищна 
политика за  противодейст-

вие на тормоза –   задъл-
жителни елементи. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
1: Насоки за интервенция 
2: Кога, кой и къде може да се 
подава сигнал за дете в риск? 
3: Пакет психологически инст-
рументи   за оценка 

ИНДИКАЦИИ , ЧЕ  ДАДЕНО ДЕТЕ Е ЖЕРТВА  

НА  ТОРМОЗ 

Закон за предучилищното и училищното  

образование, в сила от 01.08.2016 г.    Професионална гимназия 

по икономика ‘’Иван Илиев’’ 

mailto:sacp@sacp.government.bg


Закон за закрила на детето  

УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ 

НАСИЛИЕ, АГРЕСИЯ И ТОРМОЗ 

Насилие над деца: 

Система за закрила над детето 

Координационен механизъм 

Насоки за действие 

  
 Училищен тормоз: 

Индикации, рискови фактори, оценка 

Механизъм за противодействие 

"Дете в риск" е дете: 

а) чиито родители са починали, не-
известни, лишени от родителски 
права или чиито родителски 
права са ограничени, или детето 
е останало без тяхната грижа; 

б) което е жертва на злоупотреба, 
насилие, експлоатация или вся-
какво друго нехуманно или уни-
зително отношение или наказа-
ние във или извън семейството 
му; 

в) за което съществува опасност от 
увреждане на неговото физи-
ческо, психическо, нравствено, 
интелектуално и социално раз-
витие; 

г) което страда от увреждания, както 
и от труднолечими заболявания, 
констатирани от специалист; 

д) за което съществува риск от отпа-
дане от училище или което е 
отпаднало от училище. 

Тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е 
явление със сериозни размери, което оставя дълготрайни по-
следици върху психичното здраве и поведението както на деца-
та, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват 
или наблюдават. Последиците от насилието в училище са осо-
бено тежки и продължителни и силно привличат общественото 
внимание. Българската дума, която отговаря най-точно на яв-
лението, е „тормоз” („bullying”).  


