
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:………………………………….. 

 

ДИРЕКТОР:Таня Христова 
 

П Л А Н 

на комисията за установяване на деца, жертви или в риск от насилие, 

случаи, налагащи кризисна интервенция, както и деца, участвали в ситуации 

на тормоз 2022-2023г. 

1. Цел на комисията 

Да оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в ДГ „Звънче” има деца, 

жертви или в риск от насилие, случаи, налагащи кризисна интервенция, както и деца, 

участвали в ситуации на тормоз. 

2. Задачи: 

2.1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, 

жертва на насилие или в риск от насилие. 

2.2. Оказване на морална подкрепа на дете в риск. 

2.3. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за 

детето. 

3. Принципи на комисията при закрила на детето (чл.3, ЗЗД); 

3.1.Зачитане и уважение личността на детето; 

3.2. Осигуряване на най-доброто за детето ; 

3.3.Специална закрила на дете в риск; 

3.4.Незабавност на действията по закрила на детето; 

3.5.Насьрчаване на отговорното родителство; 

3.6.Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

3.7.Контрол по ефективността на предприетите мерки; 

4. Дейности: 

4.1. Провеждане на инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал 

за разпознаване на следи от насилие, риск и адекватно поведение съответстващо 

на нормативното такова. 
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• Срок: м.октомври 2022г. 

• Отг: : Комисия за деца в риск 

4.2. Оповестяване в комисията на всеки отделен случай на установено насилие. 

• Срок: постоянен 

• Отг.:учителите в групите 

4.2. Провеждане разговори с родителите за изясняване на случая, довел до 

рисковите фактори, застрашаващи здравето на децата в семейната и извън семейна 

среда. 

• Срок: постоянен 
• Отг.:учителите в групите 

4.3. Повишаване квалификацията на педагогическия и непедагогическия 

персонал за справяне в ситуации на тормоз и насилие. 

• Срок: м. октомври 2022 г. 

• Отг. : Учители 

4.4. Запознаване на родители и учители с процедурата за реагиране в ситуации 

на тормоз. 

• Срок: м. декември 2022 г. 
• Отг. : Комисия за деца в риск 

4.5. Поддържане на връзка с Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Отдел „Закрила на детето” и РУ на МВР. 

• Срок: постоянен 

• Отг.: Комисия за деца в риск 

Председател на комисията: Мария Патроева- 

Членове: 

1.Ели Русолова- 

2. Елена Василева 

 

Изготвил:Таня Христова- 
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