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СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

„КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“ 

 

 

 

РЕЧНИК НА ФОРМИТЕ НА АГРЕСИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ 

ВЕРБАЛЕН ТОРМОЗ – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;  

ВЪЗРАСТОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ („ейджизъм“) – установяване неравноправно 

третиране на индивидите на базата на тяхната възраст. Макар теоретично терминът да 

може да се отнесе към всяка възрастова група, възрастовата дискриминация 

обикновено приема две форми: дискриминация срещу младежи и срещу възрастни 

лица. В много страни работодатели открито отказват да наемат хора прехвърлили 

определен възрастов праг, без оглед на средната възраст на населението. Причините за 

това са разнообразни – от аргументи като това, че по-младите служители са по-

„динамични“ или че създават по-позитивен образ на компанията, до други, свързани с 

по-високото заплащане и други превилегии на по-възрастните служители, без тази 

практика винаги да е оправдана от по-големият им опит.  

ДЕТЕ В РИСК – дете: 

а) което няма родители или е останало трайно без тяхната грижа; 

б)  което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън 

семейството му; 

в)  за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, 

психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) което страда от умствени или физически увреждания, както и от трудно 

лечими заболявания. 

ДЕТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ – дете, което е показало трайни способности и 

постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията 

на неговите връстници. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ – нарушение на човешките права, забранено от редица 

обвързващи международни стандарти. Съгласно международното право 

дискриминацията има три отличителни елемента, а именно: 

- налице е неблагоприятно третиране на даден индивид; 

- то произтича от ограничение/забрана, основаваща се на явен външен признак; 

- липсва обективна и разумна обосновка за наложената санкция. 

Неблагоприятното третиране трябва да засяга ползването на право от лице или група от 

лица като на практика дискриминация може да възникне по редица начини, например: 

Различие – при извършване на проверки от страна на властите само на мъже от 

етнически малцинства или определена раса; 

Изключване – при отказ за издаване на документи за самоличност на роми или 

бездомни лица на база липса на постоянен адрес; 

Ограничение – при ограничаване на свободата на съб(и)ранията на лесбийки, гей, 

бисексуални или транссексуални хора; 

Предпочитание – придаване предимство на молби за настаняване в общински жилища 
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на лица от мнозинството или от определена раса; 

Сегрегация – при систематично изпращане на деца от малцинствен/етнически 

произход в различни училища без оглед на техните умения и потребности; 

Отказ от предоставяне на адаптирана жизнена среда – при неспособност да се 

осигури достъп за инвалидни колички до обществени сгради. 

ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ –

неприемане на работа, неприемане в социални и културни групи, неправилно 

третиране, непредставеност в медиите, филмите и т.н., както и неосигуряване на 

помощни механизми (превод за глухонеми, например) за хората в неравностойно 

положение.  

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. 

ПОЛОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ – всяко действие по кредитиране или ощетяване на 

лице от възможности, привилегии или възнаграждения единствено на базата на пола 

му, когато подобен аргумент не е съществено и определящо изискване. 

ПСИХИЧЕН ТОРМОЗ – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, 

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

погледи, неприятелско следене;  

ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ – 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, както и неспособността на родителя, настойника, попечителя 

или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда”. 

ПРЕНЕБРЕГВАНЕ – неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на 

лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от 

следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване 

на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи. 

ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО – семейство от двама съпрузи или отделно лице по 

смисъла на чл. 31 от ЗЗД 

РАСОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ – установяване неравноправно третиране на 

индивидите на базата на реални или имагинерни расови категории. 

РЕАЛЕН ИЛИ ВИРТУАЛЕН ТОРМОЗ – Бурното развитие на електронните 

комуникации през последните години доведе до нарастване проявите на насилие, които 

се извършват чрез интернет или мобилен телефон:  

 обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен 

телефон, електронна поща, Skype или Facebook;  

 разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или 

го унижават; 

 снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на 

снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на 

слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др 
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РЕЛИГИОЗНА ДИСКРИМИНАЦИЯ – установяване неравноправно третиране на 

индивидите на базата на техните религиозни вярвания или принадлежност. Макар да 

могат да са свързани в някои отношения, религиозната и расовата дискриминация са 

принципно различни.  

РОЛИ В СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ: 

Мъчител – агресор – инициатор и изпълнител, който кани другите да се 

присъединят 

Помощник на мъчителя – помага с цел да получи одобрението на мъчителя 

Подкрепящ мъчителя – винаги присъства, дори да не се намесва активно, присмива се 

на жертвата, приканва другите да се забавляват 

Защитник на жертвата – опитва се да каже на другите да спрат, вика за помощ, 

защитява или насърчава жертвата. 

Страничен наблюдател – стои настрана и се преструва, че не забелязва какво се 

случва, не взема страна 

Жертвата – обект на тормоза 

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”. 

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 сексуализирани 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. 

СЕКСУАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ – всяка дискриминация на лице, двойки или 

групи на базата на тяхната сексуална ориентация. Това е една от най-спорните форми 

на дискриминация, отчасти защото някои хора вярват, че сексуалната ориентация е по-

скоро модел на поведение, отколкото свойствена черта на дадено малцинство или 

мнозинство. В основата този вид дискриминация представлява всяко негативно 

действие, насочено срещу лица с еднополова или разнополова сексуална ориентация, 

била тя хетеро, хомо или бисексуална. Сексуалните малцинства или мнозинства често 

са разглеждани като нежелани или неморални от една или повече социални групи, 

поради което дискриминацията срещу тях понякога присъства в законодателството.  

СЕМЕЙНА СРЕДА – биологичното семейство на детето или семейството на 

осиновителите, бабата и дядото или близките на детето, или приемно семейство, при 

което то се настанява по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) 
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СОЦИАЛЕН ТОРМОЗ – 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; 

ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ: обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със 

сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 

поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го 

извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки и 

продължителни и силно привличат общественото внимание. Българската дума, която 

отговаря най-точно на явлението, е „тормоз” („bullying”). Тормозът е агресивно 

поведение, насочено към един и същ човек/или група хора/, което се случва често и е 

трайно във времето, като агресорът има физическо или друго преимущество над 

жертвата /жертвите/ и ясната цел да й/им навреди. 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. 

ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ – причиняване на телесна повреда, включително 

причиняване на болка или страдание, без разстройство на здравето”. 

ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, 

спъване, затваряне в някое помещение;  

 

 

 

 

 

 

mailto:kniaginia.evdokia@gmail.com
http://pgfksofia.com/

