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I. СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО ТОРМОЗ 

 

 Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни 

негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученикот 

страна на един ученик или група.  

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение: 

1. Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

2. Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва  

доминиращата си позиция за да нарани другата физически или психически, да я 

унизи или изолира от социалния живот; 

3. Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 

агресия. 

Тормозът може да обхваща много широк спектър от поведения. Тормозът може 

да се състои от преки нападения (удряне, заплаха или принуда, дразнене, 

подигравка, наричане с обидни прякори, сексуални забележки, открадване или 

повреждане на лични вещи) или да бъде по-рафиниран, непряк (например 

разпространяване на слухове или насърчаване на другите да отхвърлят или 

изключат някого от приятелската среда). 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. 

Физическият тормоз е формата, която възрастните най-често забелязват и затова 

често мерките за справяне обикновено са насочени именно към нея. 

Психическият и социалният тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй 

като те не са така видими, а и децата от своя страна нямат нагласата да споделят 

с възрастните за своите преживявания. 

Кибертормоз се използва за всякакъв вид електронна комуникация, насаждаща 

съзнателно враждебно или оскърбително поведение към друга личност, която е 

мотивирана от реалната или възприетата раса, цвят, религия, националност, 

потекло или етническа принадлежност, сексуална ориентация, психологически, 

физиологически, емоционални или когнитивни увреждания, пол, или други 

отличителни лични характеристики и цели писмено, вербално или физически. 

• Да навреди на даден индивид или да увреди собствеността му; 

• Да попречи съществено на възможността за образование на лицето; 

• Да бъде толкова жестока, постоянна, или всеобхватна, че да създаде уронваща 

достойнството или застрашителна физическото съществуване среда за общуване; 

• Да наруши съществено правилното функциониране на училищния живот, 

когато кибертормоза е насочен към деца и младежи в ученическа възраст. 



   Обикновено тормозът се извършва в продължителен период: жертвата е 

постоянна мишена. При кибертормоза, преследването на жертвата става онлайн 

или под друга електронна форма. Използват се имейли, чатове, SMS-и, мобилни 

телефони и други информационни технологии. Въздействието върху дадено лице 

може да бъде не по-малко тежко, отколкото в офлайн случаите на тормоз: 

кибертормозът е просто още една форма на тормоз. 

Реакцията на кибертормоза може да е особено трудна, тъй като интернет 

позволява повече анонимност в сравнение с комуникацията лице в лице. Също 

така може да бъде и много по-натрапчив или брутално жесток, защото се 

осъществява без насилника да присъства физически. Веднъж, щом насилникът 

разбере как да се свърже със своята „жертва", тормозът може да се превърне в 

постоянен и дори невъзможен за избягване. Поради тази причина е важно 

младите хора да са наясно с опасностите, които могат да последват след 

споделяне на лична информация. 

Различни изследвания показват, че голям брой тийнейджъри са засегнати от 

проблема. Над половината от юношите и тийнейджърите са били обект на 

онлайн тормоз и също толкова са участвали в кибертормоз: 

•Почти всеки 3-ти младеж е получавал киберзаплахи онлайн; 

• Над 25% от юношите и тийнейджърите са били многократно тормозени 

посредством своите мобилни телефони или интернет. 

• Повече от половината от младите не казват на родителите си, когато са 

подложени на атака и кибертормоз. 

Примери за онлайн тормоз: 

• Изпращане на заплахи, провокативни, расови или етнически обиди; 

• Агресивно поведение спрямо даден човек на база неговата сексуална 

ориентация; конкретни обиди към даден пол или други форми на сексуална 

дискриминация; 

• Опит да бъде заразен компютъра на жертвата с вирус; 

• Заливане на имейла на жертвата със злонамерени съобщения; 

• Публикуване и разпространение на невярна информация за дадена личност с 

цел да се навреди на него или неговата репутация; 

• Изолирайки някого в онлайн пространството и приканвайки други да го 

атакуват или да му се подиграват; 

• Представянето за друго лица онлайн като по този начин се казват неща, на 

които никой не вярва, или които не са истина; 

• Споделяне на снимки на човек от конфузна ситуация без разрешение; 

• Споделяне на имейли без разрешението на автора; 

• Упражняване на натиск над други да изключат някой от дадена „общност" 

(онлайн и офлайн); 

• Многократното изпращане на неприятни, злонамерени и обидни съобщения на 

някой. 

 

 

 

 



 

       II-ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 

 

Всеки учител или възпитател е длъжен да се намеси ако забележи прояви на 

тормоз. 

 

III-МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-С.ПОРОЙ 

 

         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. 

Превантивните мерки в училище трябва да започнат задължително с оценка на 

проблема с насилието, както и с определяне на елементите на училищната 

компетентност за справяне и недопускане на явлението. 

   1. На всички нива защита и отстояване на човешките права и проява на 

междуетническа толерантност. Запознаване на учители и ученици  със Заповед 

№РД 09-611/18.05.2012г. и заповед РД09-1871/18.12.2015 г.на министъра на 

МОН с настоящия „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Порой  чрез: 

 информиране  от 

класните ръководители „Какво е насилие и тормоз?  Как да го разпознаваме?” : 

 

2. Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година.  

3. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в областта на справяне с училищния тормоз. 

 

 

IV. НAЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-С.ПОРОЙ 

 

4.1. Създаване на координационен съвет, който да отговаря за планиране и 

координиране на усилията за справяне с тормоза.  

4.2. Дейности на ниво класна стая/паралелка: 

Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза  и се 

работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи 

насилие като например емпатия, толерантност и уважение към различията, 

решаване на конфликти и др. 

календарен план в часа на класа                                                                                                      

опит в тематичен час на класа „Училищният тормоз” 

 и поддържане на тематично табло „Ние не приемаме насилието!” 

във връзка със „Седмица за справяне с тормоза” 

зване „Ден на розовата фанелка” 

4.3. Дейности на ниво училище: 



които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз. 

организации и специалисти. 

институции,родителска общност и НПО,  съобразени с възрастовите особености 

на учениците: 

4.4. Дейности с родителско участие. 

 

V. ПРОЦЕДУРИ И АЛГОРИТЪМ ПРИ УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ 

МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ. 

 

1. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или 

здравето на децата,бил той физическо насили или психически тормоз , всеки 

служител в училището е длъжен незабавно да уведоми ръководството . 

     2. Свидетелят на инцидента или служителят, разбрал пръв за него, веднага 

сигнализира медицинското лице (лекарят в селото) за извършване на 

медицински преглед на пострадалото дете. 

     3.Ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяване на Спешен 

център, се повиква спешна медицинска помощ на телефон 112 . Незабавно след 

това се уведомяват и родителите /настойниците на пострадалото дете, като 

разговорът се регистрира в дневник-регистър. 

      4. Класният  ръководител извършва проверка на случая, като при 

необходимост ползва съдействието на  ръководството на училището. 

       5. След изясняване на случая класният ръководител прави предложение за 

предприемане на последващи действия  – уведомяване на ДПС, Отдела за 

закрила на детето към „Дирекция социално подпомагане”, разговор с родители, 

стартиране на процедура по налагане на наказание съгласно ЗПУО и др. 

подобни. 

      6. Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците планира и осъществява дейности с възпитателна функция спрямо 

детето (децата), инициирали и/или извършили физическа саморазправа. 

 

Ниво на тормоз Отговор на училището Отговорни лица 

Ниско нарушение на 

правилата 

Прекратяване – изтъкване на 

нарушеното правило – 

налагане на съответната 

последица. 

Учител и класен 

ръководител 

Повтаряне на едни и същи 

нарушения на правилата 

Протокол за тормоз 

Възстановяване на щетата, 

разговаря се с родителите 

Класен 

ръководител 

Сериозно – злоупотреба със 

сила, както и при екстремни  

ситуации, в  които съществува     

опасност за живота и здравето,  

Насочване към МКБППМН и 

полицията, ОЗД и община по 

силата на координационния 

механизъм;  

Председстеля на 

КС за справяне с 

тормоза 



телесния интегритет, както на  

детето- жертва, така и на 

детето- 

извършител. 

Протокол за тормоз – среща с 

родителите,възстановяване на 

щетата, включване на 

учениците в допълнителни 

програми. 

 

VI. ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН 

ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-

С.ПОРОЙ 

 

   На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се 

касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите 

между  учениците.За целта е необходимо да се наблюдава поведението 

на децата,  включително и на тези,  които само присъстват без активно 

да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат 

овладени от учителите или възпитателите,а някои и от самите деца.   

   Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.   

1. Първа стъпка:  Прекратяване на ситуация на тормоз:   

Задължение на всеки учител или възпитател е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.   

 разделени,  да се 

прекрати физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класния 

ръководител.   

 причините 

за насилието или да се изяснява ситуацията.  Това следва да се случи на по-късен 

етап.  

Важното е учителят или възпитателят ясно да обяви пред всички,  че това е 

насилие и то е недопустимо поведение 

2. Втора стъпка: Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:    

         Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на 

нанесената вреда,  може да се приложи подходът за възстановяване на 

щетата.Той се прилага от класния ръководител или психолога. Подходът за 

възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с ученика.  

Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже 

ясно,  че проблемът е в начина на поведение,а не в личността на самия ученик и 

че седейства с оглед 

отново да се възстановят ценностите,към които интерната се придържа,   

а не за да бъде наказан. Ключов момент във възстановяването на щетата 

е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и 

решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се възстанови 

нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и ученикът,  

който е бил потърпевш от тормоза. Като първа стъпка 

класният ръководител изслушва детето. Не е желателно детето да се изслушва 

съвместно с потърпевшото дете.  След изясняване на ситуацията и постигане на 



договорка,  класният ръководител за определен период от време проследява 

поведението на децата и дава обратна връзка. 

3. Трета стъпка: Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз:   

         Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях 

на умения за справяне с подобно поведение.   

ководител говори с детето, по възможност още същия ден, за да 

разбере какво точно се е случило;   

 ще бъдат 

уведомени за случилото се;   

е дни, за да се уверите 

как се чувства и при необходимост отново разговаря с него.   

4. Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите:   

  защита 

ценностите на училището.  На останалите се споделя очакването да направят 

същото,  ако се случи в бъдеще;   

 тормозеното 

дете.    

                                            

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

 

ФОРМУЛЯР  

за съобщаване /отговор/ на насилие № ...../.............. 
 

 

 

Дата................., час.................. 

 

 

 

 

  

Описание на ситуацията:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................ 

Предприети мерки: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... Коментар: 

......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

        Подпис:........................  

                    / ................................./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Трите имена на ученика Клас Класен ръководител 

    

    

    

    

    

    



 

ПРИЛОЖЕНИЕ No2  

 

 

 

ФОРМУЛЯР 

за съобщаване за насилие No ....../................... 

 

 

Аз 

...................................................................................................................................................................

........., ученик/чка от ................ клас с класен ръководител 

...........................................................................................  

 

ОПРЕДЕЛЯМ СЕ КАТО :  

 

Дете, претърпяло инцидент 

Дете, упражнило насилствени действия 

Дете-пряк наблюдател 

Дете, което помага и подкрепя насилствените действия  

Дете, знаещо информация за ситуацията 

Дата................., час..................  

 

Описание на ситуацията:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

Коментар: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Подпис на родител:........................  

                                /……….. ............../  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

 

 

ФОРМУЛЯР 

за съобщаване за насилие No ....../................... 

 

Аз ..........................................................................., родител 

на............................................................................., ученик/чка от ................ клас с класен 

ръководител ..............................................  

 

Определям детето си като:  

 

Дете, претърпяло инцидент 

Дете, упражнило насилствени действия 

Дете-пряк наблюдател 

Дете, което помага и подкрепя насилствените действия  

Дете, знаещо информация за ситуацията 

Дата................., час..................  

 

Описание на ситуацията:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................ 

 

Коментар: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................ 

 

 

 

Подпис на родител:........................  

                                                      / ......................../  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

 

 

ПРОТОКОЛ  

за съобщаване /отговор/ на насилие № ..../............ 
                                                         Дата................., час..................  

 

 

 

 

Описание на ситуацията:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

 

 

Предприети мерки: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

Коментар: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

 

 

 

Подпис:........................  

/ ......................./  

 

 

 

№ Трите имена на ученика  Клас  Служител 

    

    

    

    



ПРИКАЗКА 
Живяло някога в гората едно силно куче, което обичало да се бие. 

Премерило сили със заека и риса, с лисицата и вълка, с елена и 

мечката и победило всички. След всяка победа кучето се чувствало все 

по-силно и самоуверено. Животните в гората започнали да се 

страхуват от него. Щом го забележели да върви наперено по горските 

пътеки, мигом се изпокривали. Но не го уважавали. Това вбесявало 

кучето и то решило, че е време да премери сили и с царя на животните. 

Застанало пред пещерата на лъва и извикало: 

- Аз съм най-силното животно в 

тази гора. Всички треперят от мен, 

но слушат теб. Излез да видим кой е 

по - силен! 

- Няма да меря сила с теб -спокойно отвърнал лъвът. 

- Ако не излезеш да се бием, ще кажа на всички животни, че си 

страхливец и те ще ти се смеят -извикало ядосано кучето. 

- По-добре да ми се смеят, затова, че съм страхливец, отколкото да 

ми сеподиграват, че съм се бил с куче! 

 
 

 

                                      "Любящите хора живеят в свят 

пълен с обич. 

Враждебните хора в свят пълен с 

омраза. 

Ти избираш в какъв свят ще 

живееш" 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 Бутане, блъскане-НЕ ! 

 Препъване-НЕ ! 

 Ритане-НЕ ! 

 Удряне, шамаросване-НЕ ! 

 Наричане с прякори-НЕ ! 

 Изнудване-НЕ ! 

 Правене на иронични забележки-НЕ ! 

 Отправяне на заплахи-НЕ ! 

 Разпространяване на слухове и лъжи-НЕ ! 

 Кражба или унищожаване на нечии вещи-НЕ ! 

 Измъчване, тормоз-НЕ ! 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 


