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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

                                                                                                                       

Заповед № 309 от 25.10.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Заповед № РД 09 – 5906 от 28.12.2017 г. на министъра на 

образованието и науката и в изпълнение на съпътстващите я приложения 

 

 

Планът е приет на заседание на педагогически съвет с Протокол № 3 от 25.10.2022 г.  и 

утвърден със Заповед № 309 от 25.10.2022 г. на директора на ПГТЛП, гр. Попово 

 

учебна 2022/2023 г. 
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ЦЕЛИ: 

 

1. Да създаде позитивна култура и климат в ПГТЛП. 

2. Да повиши осведомеността на всички участници в процеса на училищното 

образование, че насилието е неприемливо поведение. 

3. Да се разработи система за превенция, интервенция и подкрепа на пострадалите и 

въвлечените в ситуации на насилие и тормоз. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Разработване на система от мерки за реализиране на сигурна образователна среда. 

2. Активно включване на заинтересованите страни в процеса на превенция и 

интервенция на насилието и тормоза в ПГТЛП. 

 

Координационен Съвет за противодействие на тормоза и насилието: 

Председател: инж. Полина Димитрова Начева, на длъжност заместник – директор по 

учебно – производствената дейност 

 

Членове:  

1. Димитринка Кънева Великова – старши учител по биология и здр. образование 

2. Ивайло Миленов Алексиев – старши учител по ФВС 

3. инж. Даниела Стефанова Николова – старши учител, практическо обучение 

4. Даяна Юриева Тодорова – родител 

5. Тони Росенов Димов – VIII „а“ клас 

6. Симона Сергеева Атанасова – X „а“ клас 

7. Рая Йорданова Георгиева – XI „а“ клас 

8. Гамзе Февзиева Салиева – XII „а“ клас 

9. Димитър Ганев Димитров – XII „б“ клас 

 

 

ДЕЙНОСТИ: 
 

І. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ: 

 

№ ДЕЙНОСТИ НА НИВО КЛАС/ГРУПА 
СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1 
Оценка на проблема, чрез мнението на учениците с 

помощта на стандартизиран въпросник /анкети/. 

м. X.2022 г. 

КС и класни 

ръководители 

2 
Актуализиране на общи правила за поведение на класа 

и процедури, в случай на нарушаване на правилата. 

през учебната година 

КС и класни 

ръководители 

3 

Запознаване на учениците със същността на насилието 

и тормоза и обобщените резултати от проведените 

анкети. 

м. XI.2022 г.  

КС и класни 

ръководители 
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4 

Изработване на презентации и МР4 филми, съобразени 

с различни възрастови групи и свързани с работа по 

модул: „Връстници обучават връстници“ по 

отношение на: 

1) превенция на насилието и тормоза; 

2) правата и задълженията на учениците; 

3) алкохол, наркотици и психоактивни вещества. 

постоянен 

КС 

№ ДЕЙНОСТИ НА НИВО УЧИЛИЩЕ 
СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1 

Извършване на „оценка на ситуацията“ и анализ на 

резултатите, при спазване на изискванията съгласно 

раздел II, т. 2.2 от Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование.  

19.10.2022 г. 

КС 

2 
Анализ на резултатите от извършената „оценка на 

ситуацията“ и докладване на педагогически съвет. 

25.10.2022 г. 

инж. П. Начева 

председател КС 

3 
Приемане на план за превенция и интервенция на 

тормоза и насилието в ПГТЛП. 

25.10.2022 г. 

председател на КС 

4 

Повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти за справяне с тормоза и насилието, според 

плана за квалификация. 

по график 

инж. П. Начева 

5 
Провеждане на индивидуални консултации с деца, 

понасящи или извършители на тормоз. 

постоянен 

КС и класни 

ръководители 

6 
Подготовка и провеждане на Ден на розовата 

фланелка, под надслов „Не на насилието!“ 

м. II.2023 г. 

инж. Д. Николова 

член на КС 

№ ДЕЙНОСТИ НА НИВО ОБЩНОСТ 
СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1 

Запознаване на родителите с извършената „оценка на 

ситуацията“ и анализ на резултатите, при спазване на 

изискванията съгласно раздел II, т. 2.2 от Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

м. XI.2022 г.  

КС и класни 

ръководители 

2 

Включване на експерти от заинтересовани страни при 

реализиране на дейности, свързани с превенция на 

тормоза и насилието в ПГТЛП. 

през учебната година 

КС 

 

IІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА: 

 

№ ДЕЙНОСТИ  
СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1 
Прилагане на правилата и процедурите за работа с: 

1. Ученик, жертва на тормоз. 

постоянен 

КС 
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2. Ученик, упражнил тормоз. 

3. Ученици, които помагат и подкрепят тормоза. 

4. Ученици наблюдатели. 

2 

Взаимодействие при решаване на конфликти между 

ученици, учители, родители, съвместно с училищното 

ръководство. 

постоянен 

КС 

 

IIІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 

 

№ ДЕЙНОСТИ НА НИВО УЧИЛИЩЕ 
СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1 
Водене на Дневник със случаи и процедури за 

управление на информацията при тормоз и насилие. 

постоянен 

инж. Д. Николова  

член КС 

2 
Иницииране на работа по случай, включително 

насочване към други служби. 

постоянен 

инж. Д. Николова  

член КС 

3 
Отчет – анализ на дейността на координационния съвет 

за противодействие на тормоза и насилието. 
м. VI. 2023 г. 

председател на КС 

№ ДЕЙНОСТИ НА НИВО КЛАС 
СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1 

Обсъждане между учениците и учителя/класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал проблем, 

последствия и възможни решения. 

постоянен 

инж. Д. Николова  

член КС 

2 
Съвместни действия между учител/класен ръководител 

и включване на външни специалисти. 

постоянен 

инж. Д. Николова  

член КС 

3 
Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт. 

постоянен 

инж. Д. Николова  

член КС 

 

IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА СЛУЧАЙ НА 

НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В ПГТЛП: 

 

1. Информиране и съобщаване на случай на тормоз: 

1) ученик, жертва на тормоз: 

Уведомява класния ръководител устно. 

Класният ръководител в срок до един работен ден след уведомяването подава доклад 

до КС и веднага уведомява директора на ПГТЛП. 

2) ученик, упражнил тормоз: 

Уведомява класния ръководител устно. 

Класният ръководител в срок до един работен ден след уведомяването подава доклад 

до КС и веднага уведомява директора на ПГТЛП. 

3) ученици, които помагат и подкрепят тормоза: 

Уведомяват класния ръководител устно.  
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Класният ръководител в срок до един работен ден след уведомяването подава доклад 

до КС и веднага уведомява директора на ПГТЛП. 

4) ученици – наблюдатели: 

Уведомяват класния ръководител устно. 

Класният ръководител в срок до един работен ден след уведомяването подава доклад 

до КС и веднага уведомява директора на ПГТЛП. 

2. Регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред 

учениците: 

1) задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, 

на която е станал свидетел; 

2) всяка ситуация на насилие и тормоз да бъде описана в Дневник от учителя, 

който я наблюдавал. 

3. Председателят на КС насрочва първично заседание за разглеждане на случая 

до 3 работни дни след регистрирането му. 

4. На заседанието се извършва обсъждане и се установява дали в действителност 

е налична ситуация на насилие и тормоз. 

5. Ако се установи случай на насилие и тормоз се набелязват мерки и срок за 

изпълнение. 

6. Председателят на КС връчва писмени предписания на лицата, които трябва да 

изпълнят заложените мерки. Изготвя и връчва на директора доклад за 

регистрирания случай. 

След изтичане на срока за изпълнение на предписаните мерки, КС установява 

ефективността на изпълнението и председателя докладва на директора на 

ПГТЛП. 
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