
ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трява да предприемат 

в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации  

 

ИНЦИДЕНТ –  е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от 

увреждане на неговото физическо и / или психическо здраве. 

 Видове Насилие -  физическо, психическо, сексуално. 

Дете в риск – по смсъла на т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето 

е: 

 чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

 което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно 

или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

 за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нраствено, интелектуално и социално развитие; 

 което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от 

специалист; 

 за  което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. 

 

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие 

между ученици и върху ученици 

1.Незабавна намеса от страна на служител на образователната институция, свидетел 

или уведомен за случващото се за да преустанови проявата на насилие или друго 

травматично събитие. 

2. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или 

насилието. 

3. Незабавно сигнализиране от страна на служител на образователната институция, 

свидетел или уведомен за случващото на медициското лице в училище, за 

установяване на нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ/ 

Медициснкото лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след 

което описва състоянието, интервенцията и причината в медициснкия журнал/. 

4. Незабавно се сигнализира за случилото се:  

Директор и класен ръководител → родители/ настойници, попечители, други 

лица, при което детето е настанено като мярка за закрила на детото/на учениците - 

пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв → 

Дирекция“ Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето, а при спешност 

може и по местонахождение на училище → Национална телефонна линия за деца 

116 111 към Държавната агенция за закрила на детето ( при необходимост) → 

(сигнал може да бъде подаден  и до Държавната агенция за закрила на детето и 

устно на телефон /централа/ 02/9339010, 02/9339011, факс 02/98024 15, по 



електронна поща e-mail: sacp.government.bg → Органите на МВР / инспектор ДПС, 

оперативен работник/. 

5. Регистрация на инцидента или проява на насилие в Регистър, създаден във 

връзка с Механизма за противодействие на учлищния тормоз – обособява се досие, 

в което се прилагат писмени обеснения на служители, очевидци на слуващото се, 

опис на хронологино предприетите действия и постигнати резултати – Екипно 

обсъждане на случая, с оглед превенция на инциденти и прояви на насилие. 

6. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на 

деца и семейства  на територията на гр. Стара Загора 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца - деца и ученици 

със СОП: деца от Стара Загора  и региона-гр. Стара Загора, ул. „Димитър 

Наумов„ № 110 

 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и 

младежи - деца в неравностойно положение, деца от малцинства, деца 

жертва на насилие, деца, лишени от родителски грижи на възраст от 6 до 14 

години. гр. Стара Загора, кв. "Лозенец", ул. "Богдан" №1, ет.1; тел. 042 

919430, моб. 0888327271, e-mail: sdbsz@mail.bg 

 Кризисен център "Самарянска къща" - деца от 0-18, жертви на домашно 

насилие; деца, жертва на външен или вътрешен трафик, с цел пронституция. 

 Център за социална интеграция и хипотерапия за деца с увреждания ,гр. 

Стара Загора, кв. ”Кольо Ганчев”, ул. Загоре 21, 0882 462 282 

 Приемна грижа - деца от 0 до 18 г., отглеждани предимно в специализирани 

институции. гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 205, тел./факс: 

042/600567 

 Център за обществена подкрепа - деца, настанени в специализирани 

институции; деца с отклоняващо се поведение; деца,  осъдени на пробация; 

деца, живеещи в семейства, застрашени от разпадане; семейства, които са 

изоставили децата си; Звено "Майка и бебе" гр. Стара Загора, ул. „ Христо 

Ботев” 205, тел. 042/660328 

 "Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания -

деца от 5 до 18 години с увреждания, деца с поведенчески и емоционални 

разстройства ", гр. Стара Загора, бул. «Митрополит Методи Кусев» № 7, вх. 

Г, ап. 11, Лице за контакти: Красимира Лазарова; телефон: 0877166369 

 Център за обществена подкрепа - деца в риск 0-18 г., гр. Стара Загора, кв. 

"Лозенец", ул. "Ивайло" 14 
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