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УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И 

НАСИЛИЕТО В ПГБТ 

 

         Документът има за цел да очертае рамките на единен механизъм за превенция и 

интервенция на насилието и тормоза за създаване на сигурна образователна среда. 

Насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление със 

сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 

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

извършват.  

Какво е насилие? 

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. 

 

Какво е тормоз? 

Тормозът се определя 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 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. Проявите на тормоз 

могат да бъдат: физически (блъскане, удряне, щипане, причиняване на болка и др.), 

психически (обиди, подигравки, заплахи, изнудване идр.), сексуални (вербални и 

невербални действия със сексуално значение) и кибертормоз – създаване и 

разпространяване на обидни, заплашителни и подигравателни материали, снимки и 

текстови съобщения в социалните мрежи. 

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 

 

1. Задължение на всеки служител и учител в ПГБТ е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на насилие/тормоз, на която е станал свидетел; 

2. За всяка ситуация на насилие/тормоз се уведомява Координационния съвет за 

противодействие на тормоза и насилието от служителя, който я е наблюдавал; 

3. По преценка на КС, случаят се вписва в Дневник за случаи на насилие и тормоз, 

където се описва ситуацията и се планира подходяща интервенция; 

4. Във всички случаи на проявено насилие и тормоз от един ученик над друг, 

родителите се уведомяват, както и за предприетите от училището действия за 

разрешаване на ситуацията; 
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5. Родителите могат да се консултират с педагогическия съветник и заедно да 

набележат конкретни действия за справяне с проблема и да бъдат насочени към 

програми и услуги в общността. 

 

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И 

ТОРМОЗ 

Към Държавната агенция за закрила на детето функционира Национална 

телефонна линия за деца 116 111, която работи 24 часа в денонощието. Линията е с 

национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за 

обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. 

Националната телефонна линия за деца предоставя консултиране, информиране и 

помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея при необходимост 

могат да се обръщат за съдействие и професионалисти. В случаи, касаещи насилие и 

тормоз в интернет (кибернасилие и кибертормоз), сигнал може да се подава към 

Националния център за безопасен интернет. Към центъра функционира консултативна 

линия, отворена в работните дни между 10 и 16 часа на телефон 124 123, имейл 

helpline@online.bg и чат в сайта www.safenet.bg. Консултациите на линията са 

анонимни и на нея могат да се свързват както деца, така и професионалисти и 

родители. 

Сигнал може да бъде подаден и към националния телефон за спешни повиквания: 

112. 

 

Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане 

известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция 

„Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или 

Министерството на вътрешните работи. 


