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ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  
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Планът е изготвен от Координационен съвет по превенция на насилието и тормоза в ДГ –

зап.№ 33/20.09.2022/ в състав: 

 

Председател: д-р Маринела Петкова – директор 

Членове: 

1. Галина Айвазова – учител 

2. Анелия Калчева – психолог 

3. Ивелина Венциславова – родител на Даниел Йовков, ІІІ гр. “Звездичка” 

 

 

І. Цели  

 

1. Подобряване ефективността в работата по закрила на децата и предприемане на бързи, 

адекватни и координирани действия за закрила на деца, жертва на насилие или риск от 

насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция.   

2. Предотвратяване на риска от насилие и намаляване ефекта от преживяното от детето, 

намаляване влиянието на травматичния стрес и ускоряване възстановяването на нормалния 

ритъм на живот. 

3. Разработване и прилагане на работеща система за полагане на координирани и 

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

децата при взаимодействие с родителите и обществеността. 

4. Организиране и провеждане на възпитателна работа с деца, поставени в неблагоприятни 

условия за развитие и възпитание. 

5.  Да оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в детското заведение има деца, 

жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация. 

6.  Тематично систематизиране на образователното съдържание за запознаване  на децата от 

всички възрастови групи с рисковите фактори от различни видове насилие. 

 

 

ІІ. Дейности за изпълнението на целите  

 

1. Дейности за работа с педагогическия и непедагогическия персонал по превенция на 

насилието, тормоза и риска 

 

№ 

по 

ред 

Дейност Срок 
Отговорник за 

изпълнението 

1 Изработване на правила на поведение и 
ценности от всяка група. 

Обобщаване на правилата на ниво 
институция. 

м. 09.2022 г учителите на детските 

групи; 

Директора 

2 Работна среща за актуализиране 

компетентностите на работещите, във 

връзка с формите  на насилието и 

тормоза –  Приложение № 1 от 

Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в системата на 

предучилищното и училищното 

образование, утвърден със Заповед № 

РД 09-5906 от 28.12.2017 г. на 

м. 11.2022 г Директора 
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министъра на образованието и науката. 

Актуализиране знанията за понятия, 

като: „Насилие“, „Физическо насилие“, 

„Психическо насилие“, „Сексуално 

насилие“, „Пренебрегване“, „Дете в 

риск“, „Домашно насилие“. 

3 Информационна среща с представител на Д 

“СП” и отдел „Закрила на детето“ 

м. 02.2023 г Директора 

4 Запознаване с отношенията в семейството 

на всяко едно от децата в групите - 

Проучване проблемите на деца, живеещи в 

неблагоприятна среда (родител с 

криминално минало, родител 

злоупотребявал с наркотици, алкохол и др.) 

м. 09.2022 – м. 

05.2023г. 

учителите на детските 

групи 

5 Работна среща с помощник-

възпитателите за разпознаване на 

рисковите фактори във връзка с 

кризисни ситуации при деца в риск. 

По плана на 

Комисията 

КПИТН, ТКК 

6 Актуализиране на вътрешни правила и 

процедури за реагиране в ситуации на 

тормоз и/или наличие на дете в риск и 

взаимодействие с компетентните 

специалисти и институции 

м. 09.2022 г. председателя на 

Координационния 

съвет 

 

2. Дейности за работа с родителите по превенция на насилието и тормоза 

 

№ 

по 

ред 

Дейност Срок 
Отговорник за 

изпълнението 

1 Актуализиране информацията на 

родителите за “Процедура за превенция на 

насилието над  децата в ДГ №7 “А. С. 

Пушкин” 

 

м. 03.2023 г Учители по групи 

2 Информационна среща с представител на 

ДПС и отдел „Закрила на детето“ 

м. 04.2023 г председателя на 

Координационния 

съвет 

3. Попълване на анкета с родителите от ПГ 6-

годишни: „Страховете на моето дете” 

 

м. 02.2023 г членове на 

Кординационния 

съвет 

4 Обучение /в електронна среда/ на родители 

от малките групи за разпознаване на 

рисковите фактори във връзка с кризисни 

ситуации при деца в риск – разясняване на 

понятията: „Насилие“, „Физическо 

насилие“, „Психическо насилие“, 

„Сексуално насилие“, „Пренебрегване“, 

„Дете в риск“, „Домашно насилие“. 

м. 04.2023 г членове на 

Кординационния 

съвет; учителите на 1-

ва, 2-ра и 3-та групи 

 

mailto:dg7_pushkin@abv.bg


ДЕТСКА ГРАДИНА № 7 „А.С.ПУШКИН“-ВАРНА 
Ул.“Стефан Караджа“№24, dg7_pushkin@abv.bg ,admin@cdgpushkin.com 

Директор::052/984858;0882434349;ЗАТС: 052/983828;0882403473 

БУЛСТАТ – 000080847 
 

3. Дейности за работа с децата по превенция на насилието и тормоза над деца в 

предучилищното образование 

 

№ 

по 

ред 

Дейност Срок 
Отговорник за 

изпълнението 

1. 

Изготвяне на правила за поведение 

на групата (могат да бъдат 

изработени от децата като цветни 

табла/постери). 

м. 10.2022 г. учителите на детските 

групи 

2. 

Изготвяне на наръчник „Къде 

живее доброто“ за деца и 

родители, с цел превенция и 

запознаване с видовете насилие и 

насочване на вниманието към 

нагласите на децата към 

насилието. 

- Проучване на възприятията 

на децата за начините за 

ненасилствена комуникация 

- Проучване на 

информираността на децата 

относно правата им в 

случай на оказано насилие 

м. 09.2022 г. - м. 

05. 2023 г. 

Психолог  

3. Обучителни дейности и работа с 
децата по групи, включващи 
ролеви игри и дискусии. Примерни 
теми: 

• правата на децата; 

• отговорности на децата; 

• урок по добродетели; 

• как да разпознаем насилието и 
тормоза, към кого да се обърнем; 

• какви чувства и емоции 
изпитваме в ситуации на насилие и 
тормоз като свидетели; 

• други.  

м. 09.2022 – м. 

05.2023г. 

учителите на детските 

групи 

4. Тематичен ден в ПГ „Световен ден 

на добротата“ 

м. 11.2022 г. учителите на ПГ 

 

ІІІ. Координационният съвет и всички работещи в детската градина незабавно 

уведомяват: 

 МКБППМН /Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни/ за проявите на насилие и/или риск от насилие. 

 Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ при 

получаване на информация за деца, подложени на различно по вид насилие или за 

родители, които трайно не полагат грижи при отглеждане на непълнолетните си 

деца. 

 Органите на полицията, инспекторите от Детска педагогическа стая при 

наличието на данни за криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца. 
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Настоящият план е изготвен от Координационния съвет по превенция и закрила на деца в 

риск от насилие. Обсъден и приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол 

№1/14.09.2022 г. и утвърден със заповед на директора с №33/20.09.2022 г. 

 

 

 

Изготвил: д-р Маринела Петкова, 
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