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                                                             МЕХАНИЗЪМ 

ЗА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА МЕЖДУ ДЕЦАТА 

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

     Настоящият документ е изготвен от работна група в Министерството на 

образованието и науката с участието на представители на Министерството на труда и 

социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за 

закрила на детето, Националната мрежа за децата, фондация „Асоциация Анимус” и 

УНИЦЕФ – България. Документът има за цел да очертае рамките на единен механизъм 

за противодействие на тормоза, който да подпомогне детските градини в техните усилия 

за справяне с това явление  

Въвеждането на общ механизъм за противодействие на тормоза се налага от разбирането, 

че реален напредък в справянето с насилието може да бъде постигнат само в резултат на 

прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от 

цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Подобна 

политика е необходимо да включва мерки и дейности за превенция и намеса, както и 

разписани механизми и отговорности за действие в ситуации на насилие. Тези елементи 

са подробно разгледани в настоящия документ.  

1.Измерения на тормоза в детската градина  

Тормозът в детската градина обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със 

сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 
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поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват 

или наблюдават.   

Какво е насилие?  

В България в официална употреба е дефиницията на понятието „насилие“, дадена в 

параграф 1, т. 1-5 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона 

за закрила на детето. Две от определенията имат пряка връзка с насилието от деца върху 

деца, което е обект на настоящия механизъм.  

Физическо насилие е „причиняване на телесна повреда, включително причиняване на 

болка или страдание, без разстройство на здравето”.  

Психическо насилие „са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху 

психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, 

заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, 

неспособността на родителя, настойника, попечителя или на лицето, което полага грижи 

за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда”.  

Сексуално насилие и злоупотреба над дете според определението на СЗО е „участието 

на дете в сексуални действия, които той или тя не разбира напълно и за които не е в 

състояние да даде информирано съгласие, или за които детето не е подготвено от гледна 

точка на развитието си и не може да даде съгласие, или които са в нарушение на законите 

или социалните табута на обществото”.  

Тормозът спада към насилието над дете и се третира с мерките на Закона за закрила на 

детето. Според чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето, всяко дете има право на 

закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло насилие, е 

длъжен да сигнализира органите по закрила.  

Тормозът между връстници се разглежда от много автори като групов феномен (Craig 

and Peplar, 1997).  Случаите на насилие се извършват в групова среда, в присъствието на 

други връстници и в отсъствието на възрастни. Дан Олвеус (Olweus, 1993) определя 

тормоза като сбор оссъзнати негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към 

един и същ ученик от страна на един ученик или група.  

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение:  

1. злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;  

2. извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата 

сипозиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира 

от социалния живот; 3. повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и 

изолиран акт на агресия.  

Тормозът обхваща много широк спектър от поведения: преки нападения (удряне, заплаха 

или принуда, дразнене, подигравка, наричане с обидни прякори, сексуални забележки, 
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открадване или повреждане на лични вещи) или непреки (например разпространяване на 

слухове или насърчаване на другите да отхвърлят или изключат някого от приятелската 

среда). Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни 

групи:  

Физически тормоз – например, блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на 

болка, спъване, затваряне в някое помещение;  

Вербален тормоз – словесни изрази, които имат за цел да унижат и оскърбят детето на 

база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или друго, с което се подчертава 

различие от останалите. Включва подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;  

Психически тормоз – например, подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, 

заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, 

заплашителни погледи, неприятелско следене;  

  Социален тормоз – например, избягване, игнориране, изключване от дейността, 

одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в 

приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране;  

Сексуален тормоз – представлява всяка форма на нежелано словесно, несловесно или 

физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до накърняване 

на достойнството на лицето, и по-специално създаване на смущаваща, враждебна, 

деградираща (принизяваща), унизителна или обидна обстановка. Включва измислянето 

на сексуални прякори или имена, коментари за външността на някой и подигравки със 

сексуално значение, неподходящо докосване, бележки и надписи със сексуално 

съдържание и т.н. до по-екстремни форми на нападане и насилие. Тормозът може да се 

случва както във физическата среда, така и във виртуалната среда (кибертормоз). 

Бурното развитие на електронните комуникации  през последните години доведе до 

нарастване на проявите на насилие, които се извършват чрез интернет или мобилен 

телефон. Тук спада разпространяването на:  

- обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен 

телефон,електронните средства за комуникация или в социалните мрежи;  

- разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или 

гоунижават: снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на 

снимки или видеозапис в интернет или по други канали без негово съгласие, кражба на 

самоличност, разпространение на слухове в социалните мрежи др.  

Един от признаците, че дете може би е жертва на кибертормоз, е рязката смяна на 

настроението и поведението му при използване на интернет или при получаване на 

обаждане по мобилен телефон – например детето става мълчаливо и боязливо.  

Конкретни примери, както и разграничаването на нивата на различните форми на тормоз 

с оглед причиняване на различна по степен вреда, са представени в Таблица 1. 

Класификация на формите на тормоз и предприемане на съответни действия.  
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Физическият тормоз е формата, която възрастните най-често забелязват и затова често 

мерките за справяне обикновено са насочени именно към нея. Психическият и 

социалният тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй като те не са така видими, 

а и децата, от своя страна, нямат нагласата да споделят с възрастните за своите 

преживявания.  

В много случаи социалният и психическият тормоз, като обидните думи и прякори, 

социалното изолиране и други се подценяват и считат за нормална част от процеса на 

социализация и израстване на децата.  

Тормозът, независимо от това как се упражнява, е деструктивен и опасен вид насилие.  

Следователно усилията за справяне с насилието от деца над деца в детската градина 

трябва да бъдат насочени към всички проявления на това явление, а не само към неговите 

физически форми.  

Разпознаването на физическото насилие включва следните физически и поведенчески 

показатели:  

- различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или 

честичервени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; - 

неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични 

отговори;  

- безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност;  

- лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието;  

- прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и дабило 

с него;  

- влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, 

главоболие,отпадналост;  

Разпознаването на психическото насилие включва следните физически и поведенчески 

показатели:  

- детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с 

връстницитеси;  

- агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на 

вниманието,упорито непослушание, самонараняване;  

- внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на развитие 

надетето;  

- бягане и криене  
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- загуба на доверие, неучастие в общите занимания в детската градина, нискасамооценка;  

- психосоматични симптоми.  

   Разпознаването на сексуалното насилие включва както изброената по-горе 

симптоматика, така и различни прояви на сексуално поведение (имитация на сексуален 

акт, разголване, използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са 

нехарактерни за съответната възрастова група деца).  

   Политика на детската градина, която се реализира на равнище детската градина и на 

равнище група, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по 

превенция и интервенция (реакция).  

    Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които имат за цел ограничаване 

и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието. 

Превенцията поставя приоритет върху дейности на равнище група, например създаване 

на правила на отношения в групата, морално възстановяване на щета, тематични 

дискусии. Дискусиите са възможност в групата да се поставят за обсъждане въпроси,  

които вълнуват или смущават децата, като по този начин се създава пространство за 

отработване на агресията чрез говорене, разиграване на ситуации, тяхното обсъждане и 

съответно осмисляне.  

Интервенциите включват действия и мерки, които целят спиране и разрешаване на 

възникнала вече ситуация на тормоз, като се отчитат индивидуалните потребности на 

всяко дете, въвлечено пряко или косвено в ситуацията, и се прилага принципа на 

найдобрия интерес на детето. В по-голямата си част интервенциите включват отговора 

на детската градина при възникнали ситуации на тормоз.  

2. Разработване и въвеждане на система за предотвратяване и противодействие 

натормоза в детската градина  

2.1. Дейности на равнище детската градина  2.1.1. Превенцията на равнище детската 

градина включва оценка на проблема, създаване на координационен съвет, изготвяне на 

план за противодействие на тормоз и създаване на единни правила.  

 Създаване на координационен съвет  

Във детската  градина следва да се създаде координационен съвет с ясни функции и 

делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране 

на усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи задължително от помощник-

директор и включва психолог , учители, и родители.  

 Изготвяне на план за съответната учебна година за противодействие на тормоз  

На базата на извършената оценка в началото на всяка учебна година координационният 

съвет изготвя  план за съответната учебна година за противодействие на тормоза. Този 

план съдържа описание на всички дейности по превенция и интервенция на равнище 
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група и детска градина и е индивидуален за всяка детска градина с оглед на 

потребностите, вследствие от оценката в началото и в края на годината. Той е със срок 

една учебна година и се ревизира и актуализира всяка учебна година.  

Създаване на единни правила  

 Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го 

наранил, застрашил безопасността му или би нарушил процедурата, директорът следва 

да информира центъра за социална работа, отделите за закрила на детето и/или 

полицията.  

Отговорът на детската градина може да включва насочване към местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 

полицията, и община по силата на координационния механизъм; съставяне на Протокол 

за тормоз и възстановяване на щетата;  

  Насочване на случаи към външни служби  

При идентифициране на ситуация на тормоз, следва незабавно да се уведомят органите 

за закрила на детето: ОЗД и/или полиция. Уведомяването е задължение на всеки 

гражданин по силата на Закона за закрила на детето (ЗЗД), следователно сигнал до  

отдел „Закрила на детето“ и/или Районно управление „Полиция“ трябва да подаде 

гражданинът или служителят на училището, идентифицирал тормоза. Това може да бъде 

учител, възпитател, педагогически съветник, директор, психолог, служител от 

непедагогическия персонал, както и Координационният съвет като колективен орган. 

Уведомените институции започват проверка на сигнала по реда на Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск 

от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция.  

    Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, който 

е приет и функционира от 2010 г., е публикуван на страницата на Държавната агенция за 

закрила на детето. Основната цел на Координационния механизъм 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 

2.2. Дейности на равнище група 2.2.1. Превенцията на равнище група включва 

приоритетно обучителни дейности и работа с децата от групата.  

 Обучителни дейности ,в които водеща роля имат учителите на групата.  

           За работата на равнище група следва да се прилагат всички форми на групова 

работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, като се използват 

възможностите на различните направления, различни извън групови и извънучилищни 

дейности.  
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            Необходимо е да се извеждат теми от учебното съдържание, които може да се 

използват за работа и анализ по проблема насилие, свързани с правата на децата, 

ценностите, социалните роли, функционирането на групите и институциите и т.н.  

Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се работи за 

формирането у децата на чувство за емпатия и отговорно поведение . 

  

  


