
ЕДИННИ ПРАВИЛА  

за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз  

в СУ „Никола Вапцаров” гр.Петрич 

 

ПЪРВО НИВО-НИСКО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА-  действията се предприемат автономно от класен ръководител или 

учител заедно с родител, като се предприема педагогическа работа – индивидуално, за група ученици или за целия клас. 

При наличие на щети от материален характер – те се възстановяват.По изключение, ако насилственото поведение се повтаря, 

педагогическата работа не дава резултат, последствията са по-сериозни, ако се касае за насилие от страна на група към индивид или 

ако едно и също дете или ученик бива тормозено нееднократно в ситуации, класифицирани като първо ниво, то тогава следва да  се 

предприемат действия, предписани за ситуации от нива две или три. 

ВТОРО НИВО – ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ИЛИ С ПО-СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ- по 

правило, действията се предприемат от класен ръководител заедно с психолог или педагогически съветник, представител на 

координационния съвет и директор и задължително участие на родител.Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес 

на детето, например би го наранил, застрашил безопасността му или би нарушил училищната процедура, директорът следва да се 

обърне към отделите за закрила на детето.Координационният съвет прави оценка на риска и се инициира индивидуална работа по 

случай.  

ТРЕТО НИВО – ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СИЛА, КАКТО И ПРИ ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА 

ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, ЗА КОЙТО И ДА Е ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СИТУАЦИЯТА- по правило, 

уведомяването на ОЗД и/или органите на полицията става незабавно от служителя на училището, идентифицирал тормоза. Действията 

на ниво училище се предприемат от директор заедно с координационния съвет със задължителното участие на родител и компетентни власти, 

организации и услуги (центрове за социална работа, здравни центрове, отдел закрила на детето, полиция и др.). Ако присъствието на родител 



не е в най-добър интерес на детето, например би го наранил, застрашил безопасността му или би нарушил училищната процедура, директорът 

следва да информира центъра за социална работа, отделите за закрила на детето и/или полицията. Отговорът на училището може да включва 

насочване към местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и полицията, ОЗД и община 

по силата на координационнния механизъм; съставяне на Протокол за тормоз и възстановяване на щетата; включване на учениците в 

допълнителни програми, насочване към услуги в общността. 

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 училището, 

идентифицирал тормоза. Това може да бъде учител, възпитател, педагогически съветник, директор, психолог, служител от 

непедагогическия персонал, както и Координационният съвет като колективен орган. Уведомените институции започват проверка на 

сигнала по реда на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция.  

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

взаимодействие при кризисна интервенция, който е приет и функционира от 2010 г., е публикуван на страницата на Държавната 

агенция за закрила на детето. Основната цел на Координационния механизъм е да бъдат обединени ресурсите и усилията на 

професионалистите и органите за закрила за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие. 

 

Настоящите правила са изработени от  КС и утвърдени от директора на училището! 


