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І. Предмет 

 

Настоящият документ е разработен от Министерството на образованието, младежта и 

науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените 

организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация 

„Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ и има за цел да 

очертае рамките на единен механизъм за противодействие на тормоза, който да подпомогне 

училищата в техните усилия за справяне с това явление. 

Въвеждането на общ механизъм за противодействие на тормоза се налага от 

разбирането, че реален напредък в справяне с насилието може да бъде постигнат само в 

резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и 

следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. 

Подобна политика е необходимо да включва мерки и дейности за превенция и намеса, 

както и разписани механизми и отговорности за действие в ситуации на насилие. 

Определение на понятието тормоз 

Тормозът може да бъде дефиниран ката системно лошо поведение, включващо 

вербална злоупотреба, психологически натиск или физическо насилие към друг човек. Той 

включва всякакви системни обиди, коментари или действия  и обхваща всевъзможни форми 

на нелюбезности – от нарицателни, отлъчване и третиране до удряне и ритане, освен реален, 

може и да е виртуален. „ИНДИВИДЪТ Е ТОРМОЗЕН ТОГАВА, КОГАТО ТОЙ/ТЯ Е 

БЕЗЗАЩИТНО ИЗЛОЖЕН ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ НА МНОГОКРАТНИ И 

НЕГАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ХОРА“. / 

Olweus,1993г. / 

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи: 

Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, 

спъване, затваряне в някое помещение; 

Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди; 

Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, 

изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, 

неприятелско следене; 

Социален тормоз - избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и 

разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски 

отношения с децата, обект на тормоз, изолиране. 

Определение на понятието училищен тормоз 

Спецификата на училищния тормоз се характеризира със следните белези: 

 Агресивно поведение  с цел умишлено  „да се вреди“. 

 Прояви, повтарящи се „многократно и за продължително време“ 

 Неравномерно съотношение на силите/ най-уязвими са най-малките и най-

слабите/ 

Успешна училищна политика за преодоляване на тормоза е възможна само ако има 

устойчиво отношение на неодобрение и своевременни действия от участниците в учебно-

образователния процес. 

Тормозът, независимо от това как се упражнява, е деструктивен и опасен вид насилие.  



 3 

Следователно усилията за справяне с насилието от деца над деца в училище трябва да 

бъдат насочени към всички проявления на това явление. 

 

 

 

ІІ. Цели 

 

1. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 

училищна среда.. 

2. Прилагане на стратегии за ограничаване на дезадаптивното поведение, включително 

изключването на всякакви форми на насилие и тормоз. 

3. Подпомагане процеса на утвърждаване на ценностна система и норми на поведение у 

учениците, осмисляне на свободното време, превенция на насилието, 

противообществените прояви и отпадането от училище. 

 

ІІІ. Задачи: 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в 

училище 

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище 

3. Създаване на чувство за принадлежност към училищната общност, пълноценна 

социална интеграция и мотивация за продължаване на образованието за усвояване на 

професия и реализиране на пазара на труда. 

4. Утвърждаване на позитивно поведение и взаимно уважение. 

5. Планиране на конкретни дейности за работа с ученици, учители и родителска 

общност. 

6. Ефективно сътрудничество между класните ръководители, УКПППМН, УЕКПОВ, 

родителската общност. 

7. Осигуряване на партньорства с външни на училището организации. 

8. Създаване на условия за превенция на всякакви форми на насилие. 
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ІІІ. Общи положения 

 

 Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани 

отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на 

усилията за справяне с тормоза. Съветът да се ръководи задължително от заместник-

директор и да включва училищния психолог или педагогически съветник, учители, 

ученици и родители. 

 Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел 

ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 

допринасящи за насилието. 

 Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и 

форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и 

да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 

 За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, 

изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и 

тормоз във взаимоотношенията в училище 

 По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а 

някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и 

нейната тежест. 

 Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията 

между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките 

сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати 

ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведения няма да 

бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на 

физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми. 
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Д Е Й Н О С Т И: 

 

Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

тормоза в училище 

 

А. На ниво клас: 

 

1. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в 

процеса. 

Срок:  м. ноември 2014 г. 

Отг.: класни ръководители 

 

2. Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа – беседи, ролеви игри, 

споделяне на опит, с цел осъзнаване и оценка на проблема. 

Срок:  постоянен 

Отг.: класни ръководители 

 

Б. На ниво училище: 
 

1. Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на 

стандартизиран въпросник   

 Срок: м. ноември 2014 г. 

Отг.:  УКС 
 

2. Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с 

него – честота на булинга, форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.  

Срок:  м. ноември 2014 г. 

Отг.: Председател на координационен 

съвет 
 

3. Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз 

Срок:  постоянен 

Отг.: директор на училище 
 

4. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от 

оценката на проблема 

Срок:  м. ноември 2014 г. 

Отг.: директор на училище 
 

5. Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които на етапа на 

оценка е установено извършването на тормоз 

Срок:  м. ноември 2014 г. 

Отг.: УКС 
 

6. Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз 

Срок:  м. октомври 2014 г. 

Отг.: Председател на координационен 

съвет 
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7. Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за 

противодействие срещу проявите на тормоз.  

Срок:  постоянен 

Отг.:  кл.ръководители 
 

8. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени 

с различните възрастови групи и свързани с:  

а) превенция на тормоза;  

б) правата и задълженията на децата;  

Срок: м. декември 2014 г. 

Отг.: УКС 

 кл. ръководители  
 

В. На ниво родители: 
 

9. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на 

тормоз 

Срок:  м. ноември 2014 г. 

Отг.: Членове на координационен съвет 

и класни ръководители 
 

10. Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за 

противодействие срещу проявите на тормоз.  

Срок:  постоянен 

Отг.:  кл.ръководители 
 

11. Насочване при необходимост към 

основни здравни и социални услуги за децата и семействата 

Срок:  постоянен 

Отг.:  УКС; УЕКПОВ 
 

Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа 
 

1 Разработване и приемане на правила и процедури за работа с: 

1.1 Дете, жертва на тормоз 

1.2 Дете, упражнило тормоз 

1.3 Деца, които помагат и подкрепят тормоза 

1.4 Децата наблюдатели 

Срок:  м. октомври 2014 г. 

Отг.:  Председател на координационен 

съвет 
 

2 Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на 

тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски 

заведения 

Срок:  м. октомври 2014 г. 

Отг.:  Председател на координационен 

съвет 
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