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Настоящият план е разработен на основание Заповед №РД09-5906/28.12.2017г. на 

Министъра на образованието и науката за прилагане на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и приет на Педагогически съвет с 

Протокол № 10/ 09.09.2021г. и актуализиран на заседание на ПС – Протокол 

№11/13.09.2023 г 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

На 15 март 2010г. бе подписано Споразумение за сътрудничество и координиране 

на териториалните структури на органите за закрила при случаите на деца, жертви или 

в риск от насилие. 

Целта на Споразумението е да се реагира бързо и ефективно срещу физическо, 

психическо, сексуално насилие над дете или пренебрегване в семейството му, или ако е 

в риск – останало без родители или без тяхната грижа, жертва на злоупотреба, насилие, 

експлоатация или друго нехуманно и унизително отношение в семейството, отпаднало 

от училище. 

 

ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ 

В Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане Закона за закрила на 

детето са дадени определенията на понятието насилие и видовете насилие: 

§1. По смисъла на правилника: 

1. „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. 

2. „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително 

причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.  

3. „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 или попечителя или на лицето, 

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

4. „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване. 

5. „ Пренебрегване“ е неуспехът на родителя, настойника или 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. 

 

В Закона за закрила на детето е дадено определението на „дете в риск“. 

§1. Т.11. „Дете в риск“ е дете: 

а) чиито родители са починали, неизвестни, 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 всякакво друго нехуманно 

или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) (отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - 

ДВ, бр. 101 от 2019 г.) 

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. 

В чл.2 от Закона за защита от домашно насилие е дадено определение на „Домашно 

насилие“: чл. 2, (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, 

психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова 
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насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните 

права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са 

били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. 

(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно 

насилие, извършено в негово присъствие.“ 

Училищната комисия за превенция на насилието над деца, за взаимодействие 

при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие 

при кризисна интервенция е създадена на основание Споразумение за 

сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на 

органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие на ниво 

училище. 

 

III. Създаване на училищна комисия за прилагане на координационен механизъм за 

взаимодействие при дете жертва на насилие/в риск от насилие и/или при кризисни 

ситуации. 

 

Състав на комисията:  

Председател: Мария Калинова – педагогически съветник 

Членове: Вангелия Тодориева – ресурсен учител 

                  Дафина Николова – логопед  

       Валентин Атанасов – училищен психолог 

                   

ІV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА 

1. Да оказва съдействие на органите за закрила на детето в случаи, че в 

училището има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна интервенция. 

2. Да организира и провежда превантивни дейности за предпазване на 

учениците, застрашени от насилие. 

3. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и 

риска от насилие и създаване на сигурна училищна среда. 

4. Информираност сред учениците, учители и родители за „разпознаване“ на 

дете в риск и подаване на информация до училищната комисия. 

5. Предотвратяване на риска от насилие и намаляване на ефекта от 

преживяното от детето. Намаляване на влиянието от травматичния стрес и 

ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот. 

 

V. ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА 

1. Да се актуализира създадения вътрешно-училищен механизъм за подаване и 

споделяне на информация в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие. 

2. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на 

дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 

3.  Да се регламентират конкретните ангажименти на членовете на Комисията 

за превенция при идентифициране на случай или при възникване на 

кризисна ситуация. 

4.  Да се набележат подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори 

за ученици, застрашени от агресия и насилие. 

5.  Да се направи проучване сред учениците, с цел създаване и стриктно  

водене  на училищен регистър за деца в риск. 
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VІ. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА 

 Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите на 

участниците в Комисията е както следва: 

1. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на 

комисията. 

2. Членовете на комисията следят за изпълнение на Плана за дейността на 

комисията. 

3. Основни принципи са координирането на действията на всички членове на 

комисията и взаимното споделяне на пълната информация по отделните 

случаи.  

4. За всяко заседание на комисията се изготвя протокол, който се подписва от 

членовете.  

5. Редовно се води документация, описваща интервенцията на училищно ниво 

и последващите мерки за възстановяване и укрепване на физическото и 

психично здраве на ученика, жертва на или в риск от насилие. 

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ 

1.  Заседание на комисията за определяне на правила и механизми за дейността 

и задълженията на членовете. 

      Срок: септември 2022г. 

     Отг.: комисията 

2.  Създаване и поддържане на база данни на деца, живеещи в условия на 

повишени за нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно 

социално положение. 

3. Поддържане на регистър на деца в риск в Първо основно училище “Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев. 

      Срок: постоянен 

      Отг: комисията 

4. Повишаване сигурността на учениците в училище и в района около него 

чрез ефективно изпълнение на дежурствата на учителите. 

      Срок: постоянен 

     Отг.: кл. ръководители, комисията 

5. Информиране на учениците в час на класа от класните ръководители за 

съществуването и дейността на Комисията за превенция, нейните цели и 

задачи.  

      Срок: м. октомври 2022г. 

      Отг.: кл. ръководители, комисията 

6. Провеждане на проучване съвместно с класните ръководители, с цел 

определяне на потенциалните “ученици в риск“. 

7. Писмено регистриране и съхраняване на данните от проучванията 

извършени от класните ръководители. 

7.1. Обобщаване на информацията от предложените от класните ръководители 

деца в риск за работа с комисията.  

      Срок: м. декември 2022 г. 

      Отг.: комисията 

 8. Търсене на възможности за включване на децата, живеещи в риск в 

определени дейности с превантивен характер. 

      Срок: постоянен 
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      Отг.: комисията 

 

Координираща дейност 

Привличане на родителите за партньори в работата на комисията и 

сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, РУП 

- гр. Гоце Делчев, Детска педагогическа стая, НПО и други организации и институции, 

ангажирани с проблема – „Работа с деца в риск”. 

      Срок: постоянен 

      Отг.: комисията 

Уведомяваща дейност: 

  

1. Уведомяване на близък родител или настойник на детето за проблема. 

      Срок: след установяване на проблема 

      Отг.: Директор, комисия, кл. р-л 

 2. Уведомяване и търсене на помощ и съдействие от ДСП – ОЗД гр. Гоце 

Делчев, представителите на РУП, ДПС. 

     Срок: след установяване на проблема 

     Отг.: комисията 

3. Уведомяване на родителите при провеждане на родителски срещи за 

съществуването на настоящата комисия в училище, за нейните цели и задачи 

и за възможността същите да сътрудничат и оказват помощ в работата на 

комисията. 

     Срок: по плановете на кл. р-ли 

     Отг.: класните ръководители 

4. При възникнал инцидент да се ползва „Националната телефонна линия за 

деца – 116 111” за информиране, в час на класа учениците да бъдат 

осведомени за съществуването на тази телефонна линия. 

     Срок: При инцидент 

     Отг.: Директор, комисия, кл. р-л 

  

Подпомагаща дейност: 

 

 1. Провеждане на беседи в час на класа за запознаване на учениците с 

различните видове насилие и начините да се реагира в рискови ситуации. 

     Срок: по плановете на кл. р-ли 

     Отг.: класните ръководители 

2. Насочване на родители и деца в риск към служби за оказване на 

специализирана помощ. 

     Срок: след установяване на проблема 

     Отг.: комисията 

 3. Превантивна възпитателна работа с учениците. Изработване на рисунки, 

флаери, презентации. 

     Срок: през учебната година 

     Отг.: класните ръководители, учители 

 

Взаимодействие с държавни, обществени органи и организации 

 

1. Училищната комисия изпраща сигнал на дете, жертва на насилие или в риск 

от насилие. 

     Срок: постоянен 
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     Отг.: комисията 

 

2. Училищната комисия взаимодейства с: 

✓ Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ - социален 

работник, който е водещ в мултидисциплинарния екип и който извършва 

първоначалното оценяване на сигнала; 

✓ Представител/и на кмета на общината, ОКБППМН; 

✓ Представител на Районно управление „Полиция“ или ИДПС; 

✓ Регионален център по здравеопазване; личен лекар на детето; представител 

на „Спешна помощ“ и др. 

✓ РУО - гр. Благоевград; Директор на училището, класен ръководител на 

детето. 

Срок: постоянен 

        Отг.: комисията 

 

3. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, 

родителите, ученици за успешно решаване на възникнали проблеми и 

опасности от насилие. 

Срок: постоянен 

        Отг.: комисията 

 

4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора 

при наличие на ситуация за дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ: 

1.  Регистър на деца в риск. 

2. Процедури за действие и докладване при дете, жертва на насилие. 

3. Протоколи от работни срещи на комисията. 

4. Постъпили сигнали за деца в риск. 

5. Годишен план за работата на комисията. 

6. Правила за работа на комисията. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

1. Мерките, които прилага УК са в съответствие с всички приложими Закони, 

както и с Етичния кодекс на работещите с деца. 

2. Училищната комисия провежда най-малко две редовни заседания през 

учебната година – в началото на учебната година и в края на учебната 

година. 

3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 

4. Комисията отчита дейността си пред педагогическия съвет. 

ПРОЦЕДУРА ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ 

ПРИ СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ 

Процедурата се прилага при възникване на критично събитие или ситуация, 

която е много опасна или рискова, характеризира се с голям брой пострадали или 

загинали лица, тежки травми – например акт на насилие, терористични актове, 

животозастрашаващи природни бедствия, автомобилна катастрофа и др., при 

които има висок обществен интерес и публичност. Децата, които са преживели 
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такова критично събитие най-често са объркани, изпитват тревожност, депресия, 

страх, скръб, това води и до трудности при хранене и спане, недоверчивост, 

затваряне в себе си. Осъществяване на ранен контакт с такива деца предотвратява 

формирането на система за психологическа защита от страна на жертвите (което 

възпрепятства усилията на външните лица да ги подкрепят за тяхното 

възстановяване), облекчава техните страдания и подпомага да се преодолее 

събитието. Целта на тази кризисна интервенция е снижаване ефекта от кризисното 

събитие; намаляване влиянието на травматичния стрес, ускоряване 

възстановяването на нормалния ритъм на живот на децата и установяване на 

децата, нуждаещи се от последваща помощ. 

1. В случай на констатирано насилие или съмнение за такова над дете на 

територията на училището, председателят на комисията незабавно 

уведомява директора на училището. Директорът подава първоначална 

информация в РУ „Полиция“- ДПС; в ОЗД към Дирекция „Социално 

подпомагане“ и в РУО-Благоевград до 1 час. 

2. Регламентирани са действията, които се предприемат при различни случаи 

на упражнено насилие. 

3. Налични са имената и координаторите за връзка с отговорните служители и 

органите за закрила на детето. 

4. С процедурата се запознава целия персонал на учебното заведение. Дава се 

информация за функционирането на Национална телефонна линия за деца - 

116 111. 

5. Въвежда се дневник за регистриране на получените сигнали и възникнали 

случаи. Отговорни за воденето на дневника и неговото съхранение са 

членовете на комисията. 

6. Комисията чрез Директорът на училището уведомяват Координатора, 

определен от РУО – Благоевград за всеки получен сигнал или възникнал 

случай на дете жертва на насилие, в риск от насилие или при кризисна 

интервенция. 

Връзки: 

ИНСТИТУЦИЯ ТЕЛЕФОН 

Единен номер за спешни повиквания 112 

Национална телефонна линия за деца   116 111 

Гореща телефонна линия за пострадали 

от насилие – Фондация „Асоциация 

Анимус“ 

 0800 18676 

02 981 7686 
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Държавна Агенция за закрила на 

детето 

Тел. +359 2 933 90 10 

         +359 2 933 90 11 

Факс +359 2 980 24 15  

E –mail: sacp@sacp.government.bg 

Дирекция „Социално подпомагане“, 

отдел „Закрила на детето“ 

гр. Гоце Делчев 

6 03 76; 6 03 77; 6 03 78 

ОКБППМН  

Анета Вълева – секретар на 

ОКБППМН 

 

0877/382227 

РУ „Полиция“  

Владимир Граматов – инспектор 

ДПС 

6 01 01 

0898/ 70 34 79 

 

Приложения: 

1. Схема на задължението за съдействие по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за закрила на 

детето и свикване на мултидисциплинарния екип за взаимодействие при сигнал 

за дете, жертва на насилие или в риск от насилие (Схема 1)  

2. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално 

подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие 

на децата и учениците. 

3. Процедура при кризисна интервенция (Таблица) 

Превенция на насилието  

и подкрепа за децата, 

преживели насилие 

1. Функциониране и 

развитие на 

мултидисциплинарен екип 

на местно ниво за 

действие при случаи на 

деца жертви на насилие 

или в риск от насилие и 

при кризисна 

интервенция. 

2. Периодични обходи за 

регистриране на скитащи 

и просещи деца. 

3. Насочване на деца, 

преживели насилие към 

Община Гоце Делчев, 

ДСП- Гоце Делчев, 

РУП – Гоце Делчев, 

ОЗД  при ДСП-Гоце 

Делчев и др. 

 



 

9 

кризисни центрове за деца, 

преживели насилие или 

към подходящи 

доставчици на социални 

услуги на територията на 

областта. 

 

 

 

   


