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Състав на комисията: 

Председател: Ралица Горанова 

Членове: Илияна Райнова 

                 Теодора Маринова 

                   



Обект на Комисията: 

„Дете в риск” е дете:  

* Чиито родители са починали,неизвестни,лишени от родителски права 
или родителските 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 , нравствено , интелектуално и социално развитие.  

* Което страда от увреждания, както и от трудно лечими 
заболявания,констатирани от специалист.  

* За което съществува риск от отпадане от училище или което е 
отпаднало от училище.  

Документация на Комисията: 

* Регистър на деца в риск /рискови групи/ 

 * Процедури за действие и докладване при дете – жертва на насилие 

 * Протоколи от работни срещи /съхраняват се от председателя/  

* Чек-листове – форма за докладване /попълват се от психолога/ 

 * Постъпили сигнали за деца в риск /свободен текст/  

  

Дейности на Съвета: 

 * Дейности по превенция 

 * Дейности по наблюдение и откриване на деца в риск  

* Дейности по докладване и взаимодействие с други служби и 
родители  



  

 Основната цел на Комисията е да бъдат обединени ресурсите и 
усилията на професионалистите и органите за закрила за осигуряване на 
ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие. Всяка ситуация на тормоз 
трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на детската 
градина от учителя, който я е наблюдавал. Това се налага, за да може да 
се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща 
интервенция. Добре е регистърът да съдържа кратко описание на всяка 
ситуация, кога се е случила, кои са участниците и какви мерки са били 
предприети. Този регистър трябва да се съхранява от Комисията. 

В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени 
агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава 
конфликтни ситуации с насилник, е необходимо да бъде потърсено 
съдействие от страна на отдел "Закрила на детето" по местоживеене. Като 
първа стъпка се уведомява директора на детското заведение в срок до 
един час, който е задължен да уведоми съответния отдел "Закрила на 
детето", на чиято територия е детската градина, полицията и всички 
останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на 
координационния механизъм. 

Детето, което е склонно към насилие, се нуждае от разбиране на 
неговите потребности, причините за агресивното поведение, помощ при 
осъзнаване на собствените чувства, умения за контрол на гнева, развитие 
на емпатията. В същото време има и една група деца, които са 
едновременно и насилници, и жертви. Възможно е детето да е жертва на 
насилие в семейството си или да е насилвано от някои "по-силни" 
връстници. Децата жертви могат да упражняват насилие върху някой по-
слаб от тях.  

Комисията по превенция на местно ниво си поставя стратегически 
цел, за постигането на които следва да изготвя настоящия съвместен 

план за действие с разписани конкретни задачи със срок за 
изпълнение. Всеки един от посочените по-горе участници в комисията 

набелязва и предлага на останалите от екипа конкретни задачи по 
случая, които да изпълни, съобразно собствените си правомощия, в 

съответствие с нормативната уредба. Конкретните задачи за 
изпълнение следва да бъдат зададени така, че да може всеки 

участник да действа съобразно оперативната си самостоятелност, като 

изпълнението на конкретните дейности и задачи да бъде подкрепено 
от съдействието на останалите участници и в същото време това да 

спомогне за крайния резултат – дългосрочна цел, която трябва да 
гарантира в най-голяма степен интереса на засегнатото дете. 



 
 
І. Цели:  

1. Да оказва съдействие на органите по закрила на деца в риск в случаи, че 

в детската градина има деца, които са жертви на насилие, и в случаи на 

кризисна ситуация.  

2. Да се създадат по-оптимални възможности за популяризиране и 

подобряване на ефективността на системата за закрила на детето и 

превенция на риска.  

ІІ. Задачи:  

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за 

закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 

 2. Работа с родители на деца в риск от насилие и оказване на 

психологическа помощ на деца-жертви на насилие. 

 3. Взаимодействие със социалната среда за осигуряване на превенция и 

закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.  

4. Повишаване компетентността на родители, учители и деца за справяне и 

преодоляване на насилието и активизиране на взаимодействието между 

тях.  

ІІІ. Очаквани резултати:  

1. Обществена нетърпимост към насилието над деца и нарушаването на 

правата на децата.  

2. Оптимални условия за сигнализиране и предприемане на конкретни и 

незабавни действия за дете в риск и за нарушаване правата на децата.  

3. Работещ вътрешен механизъм за подаване и споделяне на информация 

в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. 

 

 



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ : 

 

1. Съставяне план за работа на Комисията за учебната година. 

Срок: Октомври 2022г. 

Отговорник: Комисията 

 

2. Запознаване персонала на детската градина с изготвения план. 

Срок: Октомври 2022г. 

Отговорник: Комисията 

 

3. Запознаване с отношенията в семейството на всяко едно от децата в 

групите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите на групите 

 

4. Дейности с децата: 

 

 Провеждане на разговори с децата във връзка с рисковите 

фактори, застрашаващи тяхното здраве в семейната среда и 

постигане на доверие в децата, че е необходимо да споделят с 

учителите проблеми, с оглед тяхната защита и преодоляване на 

проблема. 

Срок: два пъти в месеца 

Отговорник: учители по групи 

 

 Рисунка на тема „Моето семейство“. 

Срок: ноември 2022 

Отговорник: учители по групи 

 

 Запознаване децата с техните права. Провеждане на открита 

ситуация на тема „Моите права“. 

Отговорник: учителите на подготвителните групи 

Срок: декември 2022г 



 Индивидуална работа с деца, които са жертва на насилие или са в 

рискова ситуация. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учители по групи 

 

5. Съдействие за решаване на проблемите на живеещите в 

неблагоприятна среда деца. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Комисията 

 

6. Консултативни и информационни дейности и индивидуални срещи с 

родителите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: учителите 

 

7. Провеждане на беседа с персонала за начина на реагиране при 

установяване на насилие и тормоз на дете. Дефиниране и 

обсъждане на понятията насилие, физическо насилие, сексуално 

насилие, пренебрегване, дете в риск, домашно насилие и др. 

Срок: октомври 2022 г. 

Отговорник: Комисията 

 

8. Търсене на съдействие от психолози, педагози, логопеди, 

дефектолози и социални работници за консултации, диагностика и 

експертно мнение.  

Срок: при необходимост  

Отговорник: Илияна Райнова  

 

9. Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент. 

Срок: при необходимост 

Отговорник: Директор 

 

 

 

 



 

Процедура за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на 

насилие или в риск от насилие: 

В случай, че сигналът за насилие бъде приет от който и да е служител в 

детската градина, той е длъжен да уведоми за това Директора незабавно 

до 1 час от регистриране на сигнала, включително по телефон и факс. 

Сигналът се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия 

адрес на детето / в §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

закрила на детето е дадено определението "Настоящ адрес на дете" е 

адресът, на който детето пребивава/. 

Във всеки един отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 

подпомагане” началникът на отдела е на разположение, като той 

определя определен отговорен социален работник. В отдел „Закрила на 

детето” се определя отговорен социален работник, който извършва 

проверката на сигнала до 24-часа от постъпване на сигнала. След 

приключване на проверката от социалния работник, ако бъде 

идентифициран риск и бъде отворен случай се изготвя доклад с 

резултатите от проверката, като копие от доклада и сигнала се представят 

на задължителните участници в мултидисциплинарния екип - 

представител/и на кмета на общината, района или кметството; 

представител на Районните управления на МВР по места – районен 

инспектор, или инспектор Детска педагогическа стая, или оперативен 

работник и др.; както и съобразно конкретния случай – Регионален център 

по здравеопазване; личен лекар на детето, представител на „Спешна 

помощ”, завеждащ отделение в лечебното заведение подало сигнала и 

др.; Регионален инспекторат по образованието към Министерство на 

образованието; директор на училище, детска градина или обслужващо 

звено, учител на детето или групов възпитател, училищен психолог 

(педагогически съветник) и др.; Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; районен 

съдия; районен прокурор; управителен орган на социална услуга - 

резидентен тип и други по преценка на ДСП/ОЗД (ако се издава заповед за 

извеждане на детето извън семейството и настаняването му в услуга - 



резидентен тип), ако и когато следва да се ползва такъв; специалист при 

доставчик на социална услуга в общността, ако и когато следва да се 

ползва такъв. Отговорният социален работник в рамките на 24-часа, 

необходими за проучването на сигнала, свиква по телефон в най-кратък 

срок работна среща на мултидисциплинарния екип. 

Мултидисциплинарният екип на местно ниво следва да си постави 

единна стратегическа цел, за постигането на която следва да изготви 

съвместен план за действие с разписани конкретни задачи със срок за 

изпълнение. Всеки един от посочените по-горе участници в 

мултидисциплинарния екип, набелязва и предлага на останалите от екипа 

конкретни задачи по случая, които да изпълни, съобразно собствените си 

правомощия, в съответствие с нормативната уредба. Конкретните задачи 

за изпълнение следва да бъдат зададени така, че да може всеки участник 

да действа съобразно оперативната си самостоятелност, като 

изпълнението на конкретните дейности и задачи да бъде подкрепено от 

съдействието на останалите участници, в същото време това да спомогне 

за крайния резултат – дългосрочна цел, която трябва да гарантира в най-

голяма степен интереса на засегнатото дете. 

 

Процедура при кризисна интервенция: 

    Процедурата се прилага при възникване на критично събитие и 

ситуация, която е много опасна или рискова, характеризира се с висока 

смъртност, голям брой пострадали или загинали лица, тежки травми – 

например акт на насилие, терористични актове, животозастрашаващи 

природни бедствия, автомобилна катастрофа и др., при които има висок 

обществен интерес и публичност. Децата, които са преживели такова 

критично събитие най-често са объркани, изпитват тревожност, депресия, 

страх, скръб, това води и до трудности при хранене и спане, 

недоверчивост, затваряне в себе си. Осъществяване на ранен контакт с 

такива деца, предотвратява формирането на система за психологическа 

защита от страна на жертвите /което възпрепятства усилията на външните 

лица да ги подкрепят за тяхното възстановяване/, облекчава техните 

страдания и подпомага да се преодолее събитието. Целта на тази кризисна 



интервенция е снижаване ефекта от кризисното събитие; намаляване 

влиянието на травматичния стрес; ускоряване възстановяването на 

нормалния ритъм на живот на децата и установяване на децата, нуждаещи 

се от последваща помощ. 

 

                                    Председател на комисията:  ………………………… 

                                                                                      /Ралица Горанова/ 

 

                                            Членове на комисията: ………………………….. 

                                                                                      /Илияна Райнова/ 

 

                                                                                        ………………………….. 

                                                                                       /Теодора Маринова/ 

 

Планът е разгледан и одобрен на Педагогически съвет на 01.09.2022 г 

                                                    

                                                                               Директор: …………………………. 

                                                                                              /Силвия Велинова/ 

 

 


