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ТЕОРЕТИЧЕН МОДУЛ
Превенция на правонарушенията, извършвани от деца

Този обучителен модул има за цел да даде базова информация за правата на детето, 
основните форми на насилие и тормоз, както и възпитателните мерки и наказанията, 
които се налагат на деца, при извършване на противообществена проява или престъпление.

p2prevention.bg

I. Права на детето
Законът за правата на човека определя детето като човешко същество на възраст 

до 18 години. През 2005 г. по данни на УНИЦЕФ в света има 2.2 милиарда деца, от 
които 200 милиона са в Европа. Те са човешки същества, следователно имат същите 
права на човека, като възрастните, но тъй като имат особена нужда от грижи и 
гаранции за спазване на тези права, имат собствен „договор“ – Конвенцията за 
правата на детето.

Конвенцията се отнася за всички деца без оглед на техния пол, етнос, религия, 
произход, език, социално положение и др.

Тя важи за всички държави, които са я ратифицирали (подписали, приели). 
Най-широко ратифицираният международен договор – всички  държави в света, 
включително Сомалия и Южен Судан; с изключение на САЩ, подписали през 1995 
г., но не са ратифицирали.

Конвенцията се основава на 4 основни принципа:

1. Забрана за дискриминация – това означава, че Конвенцията важи за всички 
деца.

2. Висшия интерес на детето – това означава, че нуждите на децата са 
съществени и при взимане на решения за детето от първостепенно значение трябва 
да бъде спазването на неговите интереси.

3. Право на живот, оцеляване и развитие – това означава, че всяка държава 
е длъжна да създаде условия за нормалното физическо, психическо, душевно, 
морално и социално развитие на децата.

4. Уважаване на възгледите на децата – това означава, че децата имат право на 
мнение и участие в семейния и училищния живот.

II. Какво е насилие?
Всякакви форми на физическа и/или емоционална злоупотреба, сексуално 

насилие, занемаряване или нехайно отношение, експлоатация с търговска или с 
друга цел, които водят до реално или потенциално увреждане на здравето на детето, 
заплаха за неговото оцеляване и развитие или унижаване на неговото достойнство, 
произтичащи от взаимоотношения, които са основани на отговорност, доверие или 
власт.
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III. Какво е тормоз (bullying)? 
Тормоз е последователно, целенасочено, умишлено, враждебно, повтарящо се 

поведение на едно или повече лица, които желаят да причинят вреда на други. 
Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение: 
• Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
• Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата 

си позиция за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира 
от социалния живот; 

• Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 
агресия.

Тормозът има различни форми 
• Физически тормоз и атаки; 
• Вербални подигравки, прякори, сплашване и заплахи; 
• Отнемане или кражба на пари и/или вещи; 
• Изключване/изолиране от групата на връстниците; 
• Разпространяване на лъжи и неверни слухове; 
• Принуда към определени дейности; 
• Тормоз, основан на етнически различия; 
• Сексуален тормоз; 
• Кибертормоз.

Какво е Кибертормоз?
Използването на имейл, мигновени съобщения, чат стаи, пейджъри, мобилни 

телефони и други форми на информационни технологии за преднамерен тормоз 
или заплахи.

Например: заплахи, гей нападки, провокативни обиди на расистка основа, 
пускане на вируси, спам (пускане на безсмислени съобщения), разпространяване 
на фалшива информация за лице с цел да му се накърни репутацията, споделяне на 
изображенията без разрешение и др.

IV. Кой е дете?
Според закона, дете е всяко лице до 18 годишна възраст. 
Децата от своя страна се делят на:
Малолетни - лицата на възраст до 14 не навършени години.

Непълнолетни - лицата на възраст от 14 навършени до 18 не навършени 
години.
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V. Правонарушения, извършвани от деца

1. Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и 
противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на 
противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно закона.

Противообществени прояви са: бягство от дома, скитничество и просия, 
употреба на алкохол, употреба на психоактивни вещества (наркотици), проституция, 
бягство от училище и др.

Възпитателната мярка не е наказание, спрямо малолетен или непълнолетен, 
извършил противообществена проява! Тя се налага с цел преодоляване на 
отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция 
в обществото.

Възпитателни мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване 

на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги 

заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени 

лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, 

ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 

обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с 

изпитателен срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.
 
В зависимост от провинението на малолетния или на непълнолетния може да се 

наложи повече от една възпитателна мярка.

При неизпълнение от малолетния или от непълнолетния на възпитателна мярка 
може да се образува ново възпитателно дело и да се наложи по-тежка възпитателна 
мярка.
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На родителите също може да бъдат наложени мерки. Ако се установи, че 
родителите или на лицата, които ги заместват*, не полагат достатъчно грижи за 
възпитанието на децата си се налага една или няколко от следните мерки:

1. предупреждение;
2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по 

въпросите на възпитанието;
3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.
 
Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) компетентен орган да разглежда 
възпитателни дела за противообществени прояви е местната комисия по 
настоящия им адрес. На делото присъстват председател - правоспособен 
юрист, и двама членове, определени за всеки отделен случай от председателя на 
местната комисия измежду нейните членове. Местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и  непълнолетните са компетентни 
органи, които организират превантивната дейност на територията на общините, 
разглеждат възпитателни дела за противообществените прояви, превеждат в 
изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол по изпълнението им. 

Местните комисии разглеждат случаите, когато:
1. малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени 

прояви;
2. непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени 

прояви, както и когато непълнолетни, извършили престъпления, са освободени 
от наказателна отговорност по Наказателния кодекс и делото е изпратено за 
разглеждане от местната комисия;

3. непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се 
предвижда налагане на възпитателна мярка по този закон.

Други отговорни институции по Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните са:

Инспектори Детските педагогически стаи (ИДПС) са специализирани 
полицейски служители, които: 

- издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, 
както и причините и условията за техните противообществени прояви или 
престъпления; 

- издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно 
посегателство и малтретиране от родители, или лицата, които ги заместват; 

- уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, 

*Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по 
отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния. 
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когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и 
непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват или на 
трети лица; 

- следят за изпълнението от малолетните и непълнолетните на наложените 
мерки по закона; 

-  осъществяват превенция на престъпността и противообществените прояви, 
извършвани от малолетните и непълнолетните; 

- водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления 
и противообществени прояви, осъдените непълнолетни за престъпления от общ 
характер, освободените от поправителните домове, освободените от възпитателните 
училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, 
настанени в тях по реда на ЗБППМН; 

- осъществяват полицейска закрила на малолетните и непълнолетните, 
съгласно българското и международното законодателство.

Социално - педагогическите интернати (СПИ) са държавни училища, в които 
се настаняват малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни, които са извършили 
или за които съществуват предпоставки за извършване на противообществени 
прояви. Органа, който решава, едно дете да бъде настанено в СПИ е Районния съд 
по настоящия адрес на малолетния.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са държавни училища, в които 
се настаняват малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни, извършили 
противообществени прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са 
се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална 
среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил 
такава мярка по реда на Наказателния кодекс. 

2. Престъпление е общественоопасно деяние, което е извършено виновно и
е обявено от закона за наказуемо.

Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са 
престъпления и какви наказания се налагат за тях и установява случаите, когато 
вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за обществено въздействие и 
възпитание.

Според Наказателния кодекс на България, видовете престъпления са: 
• Престъпления против републиката - измяна, предателство и шпионство, 

диверсия и вредителство, тероризъм;
• престъпления против личността - убийство, телесна повреда, злепоставяне, 

отвличане, принуда, издаване на чужда тайна, обида, клевета, изнасилване, 
блудство, трафик на хора;

7



• престъпления против собствеността – кражба, грабеж, присвояване, измама, 
изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на собственост, 
злоупотреба на доверие;

• престъпления против паричната и кредитната система фалшификация на 
пари, ценни книжа и документи;

• престъпления против брака, семейството и младежта – многоженство, 
принуждаване за встъпване в брак, получаване на откуп за встъпване в брак, 
продажба на децата, оставяне на деца без надзор;

• престъпления по служба – подкуп, нарушение на служебните задължения, 
превишаване на служебните пълномощия, злоупотреба с власт, злоупотреба 
със служебно положение;

• компютърни престъпления – хакерство;
• общоопасни престъпления – взривяване, палеж, злоумишлено наводнение;
• престъпления против народното здраве и околната среда – отровителство, 

заразителство, увреждане на околната среда;
• военни престъпления – отклонение от военна служба, неизпълнение на 

заповед;
• престъпления против мира и човечеството – пропаганда за война, геноцид, 

апартейд, вземане на заложници, убийство, изтезание и нечовешко отношение към 
военнопленници и цивилно население.

VI. Наказателна отговорност
Кой и кога може да бъде наказан?
Според закона децата до 14 годишна възраст са наказателно неотговорни. 

Това не означава, че няма да бъде обърнато внимание на тяхното поведение, когато 
са извършили престъпление! На малолетните се налагат възпитателни мерки при 
извършване на противообществена проява или престъпление.

Непълнолетните (14 – 18 г.) могат да носят наказателна отговорност, тогава 
когато са извършили престъпление (кражба, хулиганство, убийство и др.), т.е. те 
могат да бъдат осъждани и да им бъде наложено наказание. Това зависи от:

- Дали непълнолетния е разбирал свойството и значението на постъпките си (т.е. 
знае какво прави и какви ще са последиците), и

- Може ли да ръководи постъпките си (т.е. избира да постъпи по един или друг 
начин).

Това се преценява от прокурор, като се взема предвид конкретния случай 
и степента на обществена опасност, от състоянието (психическо, физическо 
и емоционално) на непълнолетния, неговото предходно поведение и прояви и 
отношението му към настъпилите последици.

На непълнолетен извършил противообществена проява (деяние, което е 
наказуемо за пълнолетни, като скитничество и просия например) се налага 
възпитателна мярка, с цел преодоляване на отклоненията в поведението и 
предпазването му от попадане в  ситуации с висок риск за живота и здравето.
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ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА ПРИ НАЛАГАНЕ 
НА ВЪЗПИТАТЕЛНА МЯРКА
Всяка една възпитателна мярка има точно определена задача, в зависимост 

от степента и значимостта на проявата.

Предупреждението е първата мярка, ще кажете „голяма работа едно 
предупреждение“. Тази мярка се налага най-трудно, защото предполага едно 
детайлно изясняване на деянието и абсолютната яснота от страна на извършителя, 
че това което е направил е общественоопасно и противоправно и той не би го 
допуснал отново. Обичайно се налага при първа и лека проява.

Задължаване да се извини на пострадалия се използва, когато извършителя е 
упражнил тормоз с цел да нарани другата страна физически или психически, да я 
унизи или изолира от социалния живот. Когато извършителя е разбрал грешката си 
и е склонен да се извини.

Задължаването да участва в консултации, обучения и програми за 
преодоляване на отклоненията в поведението е една изключително сериозна 
мярка, която се налага когато детето поради пропуски във възпитанието си не 
осъзнава извършеното, като противоправно или когато едно лице е извършило втора 
или поредна проява. Работи се с него индивидуално, като стремежа е за изграждане 
на ценностна система и осъзнаване на мястото му в обществото.

Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги 
заместват, със задължение за полагане на засилени грижи – мярката се прилага, 
когато в живота на детето има значим възрастен с нужния авторитет и капацитет, 
който може да е коректор в поведението на подрастващия. На родителите или на 
лицата, които ги заместват, точно се указва в какво се състоят засилените грижи.

Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – мярката 
се прилага, когато в живота на детето няма значим възрастен с авторитет, като 
коректор в поведението му. В много от случаите, когато се определи тази мярка 
до детето няма никой, на който то може да се опре, да сподели и да получи съвет и 
подкрепа за решаване на социален въпрос. 
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Забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения 
– много често поведението на непълнолетния се влияе от  посещаването на 
определени места и заведения и общуването с определени хора. Тази мярка цели 
предпазването на младия човек от пагубното влияние на обкръжаващата го среда. 
Мярката се изпълнява със съдействието на полицията, която има за ангажимент 
физически проверки за установяване на непълнолетния в забранените места или 
заведения.

Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с 
определени лица – и тази мярка цели предпазването на младия човек от пагубното 
влияние на обкръжаващите го лица. Мярката се изпълнява със съдействието на 
полицията, която има за ангажимент физически проверки за установяване на това.

Забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес – тази мярка цели 
да ограничи скитничеството. Мярката се изпълнява със съдействието на полицията, 
която има за ангажимент физически проверки за установяване на това.

Задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената 
вреда, ако това е в неговите възможности – постановява се, когато детето само 
може да поправи причинените вреди, например почистване на графити.

Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 
обществото – възложената работа се съобразява с възрастта и възможностите на 
лицето, като не застрашава живота и здравето му.

Настаняване в социално-педагогически интернат – мярката се налага от 
Районния съд по настоящия адрес на детето, отнася се само за малолетни лица.

Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с 
изпитателен срок до 6 месеца – налага се от Местната комисия на деца, които са 
извършили множество прояви или на малолетни лица с изключително сериозни 
прояви, предвид че те не са наказателно отговорни.

Настаняване във възпитателно училище-интернат – най-сериозната и 
крайна възпитателна мярка. 

Прилага се при малолетни извършители на най-тежки престъпления срещу 
личността – убийство и опит за убийство, за това че не са наказателно отговорни 
и по отношение на тях не могат да бъдат прилагани наказания по смисъла на 
Наказателния кодекс. По отношение на непълнолетните се прилага в случаи, когато 
са приложени предходните мерки без особен ефект (много прояви и различни по 
вид и тежест мерки).
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КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ ДНЕС?
Данните са от Национален доклад на Детска педагогическа стая за 

противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните през 
2019 г.

1. Малолетни и непълнолетни, преминали през Детските педагогически стаи за 
извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления по 
пол и възраст
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2. Малолетни и непълнолетни, преминали през Детските педагогически стаи 
за извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления
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3.Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления по пол и възраст
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МЕТОДИ НА РАБОТА
Обучението на връстници е процес, при който добре обучени и мотивирани 

млади хора реализират неформални или организирани образователни дейности 
със своите връстници (подобни на себе си по възраст, произход или интереси) за 
определен период от време. Дейностите са насочени към развиване на техните 
знания, нагласи, убеждения и умения и им дава възможност да правят информиран 
избор и да защитават собственото си здраве. Обучението на връстници може да 
се проведе в малки групи или чрез индивидуален контакт и в различни условия: 
в училища и университети, клубове, работни места, на улицата или където и да се 
събират млади хора. 

Обучението на връстници е форма на обучение, при което единият човек се учи 
от друг човек, без да е необходимо единият да бъде „учител“, а другият да бъде 
„ученик“.

В своята работа обучителите на връстници ползват различни интерактивни 
техники за работа, с които по-ефективно предават информация.

 Мозъчна атака
Мозъчната атака е инструмент за въвеждане на нова тема, насърчаване на 

креативността и бързо генериране на много идеи. 
Как се провежда мозъчната атака:
1.Поставя се ясен въпрос, който се изписва на дъска/флипчарт, така че всички да го 

виждат
2.Участниците излагат идеите си (асоциациите) чрез синоними, свързани думи или 

кратки фрази
3.Мозъчната атака се прекъсва, когато всички идеи се изчерпат.
Правила на работа:
1.ВСИЧКИ идеи се записват на листа, като се избягват повторенията.
2.Никой не прави коментари и оценки да дадените предложения.
3.Поощрявайте принос на всеки участник. Давайте собствените си идеи само, ако се 

налага да стимулирате групата към участие.
4.Ако някое предложение не е ясно, задайте уточняващи въпроси.

 Презентация
Презентацията е добър метод за визуализиране на представеното от водещия. 

Подходяща е при въвеждане на нова терминология. Презентацията не трябва да съдържа 
много текст, а основни акценти. Визуализацията чрез снимки допълнително засилва 
посланията на сесията.
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 Дискусия
Дискусията е средство за изясняване на спорни въпроси между хора с различни 

позиции. Дискусията е неразделна част от обученията чрез връстников подход, тъй като 
този инструмент провокира участниците да мислят критично, да споделят мнения и да 
комуникират по-ефективно. След всяка дискусия е необходимо да има обобщаване и оценка 
на наученото. Има различни варианти за обсъждане на дискусия: дискусия с твърдения от 
водещия, дискусия по зададен проблем в малки групи, дебати и др.

  

 Видео-материал
Видео материалите са изключително мощен инструмент за работа с млади хора. 

Дискусия след гледане на видео може да послужи като добра отправна точка за работа по 
засегнатите теми в рамките на сесията. Проверявайте авторското право за всеки видео 
материал, който ползвате. 

  

 Групова работа
Груповата работа е инструмент, при който хората работят заедно, комбинират 

различните си умения и опит, разчитат едни на други. Груповата работа насърчава 
отговорността, развива комуникационните умения, сътрудничеството и уменията за 
вземане на решения. За да бъде ефективна груповата работа, трябва да има ясно поставена 
задача – ясен въпрос нуждаещ се от отговор, ясно дефиниран проблем, изискващ решение.

  

 Ролева игра
Ролевата игра е кратка драма, изпълнявана от участниците. Ролевите игри могат да 

подобрят разбирането на ситуацията и да повишат съпричастността към хората, които 
са изобразени. От съществено значение е участниците да имат време да излязат от ролите 
си, както и да играта да бъде съобразена с отделните лица и социалната структура на 
групата, за да не засегне чувствата на някой от участниците.

  
 Казус
Казусът представлява представяне на история, засягаща конкретен проблем. Казусът 

е подходящ инструмент за работа с млади хора, особено в случаи на представяне на 
чувствителни теми (пр. училищен тормоз, сексуално насилие и др.), тъй като дистанцира 
участниците от проблема. Казусът се прочита и участниците търсят решение на 
ситуацията.
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КАК СЕ СТРУКТУРИРА СЕСИЯ?

Планирането на сесията се основава на принципа на 5-те К, а именно:
К – Какво? Какво искам да направя? Каква е целта ми?
К – Как? Какви са средствата, инструментите и информацията, която 

ползвам за да постигна целта си?
К – Кой/ (с) Кого? Кой може да ми помогне? С кого я правя? Какъв е екипа ми? 

Какви са ролите ни?
К – Къде? Къде я правя? Кои от инструментите, които съм планирал, мога 

да използвам?
К – Колко време? С колко време разполагам? Инструментите за работа, 

които съм избрал, подходящи ли са за времето, с което разполагам?

Когато имате отговори на всичките 5 въпроса, се нуждаете от дизайн на 
сесията, или иначе казано, план кога какво се случва. Правилното разпределение 
на времето и ролите, предварителната теоретична подготовка, както и подготовката 
на материалите, които са ви необходими, са ключа към успешното провеждане на 
информационна сесия пред връстници.

ПРИМЕРНИ ДИЗАЙНИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ
 

1. Игри за въвеждане на темата
2. Права на детето 
3. Насилие 
4. Тормоз и кибертормоз 
5. Правонарушения, извършвани от деца. Противообществени прояви.
6. Правонарушения, извършвани от деца – обобщение 
7. Правонарушения, извършвани от деца – обзор (презентация)

Източници:
1. Компас „Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора“
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ИГРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕМА

1. Аз съм добър

Тази игра е подходяща за въвеждане на всяка от темите, тъй като основното й 
послание е „Аз съм добър“. Условието на играта е всеки да сподели нещо, в което 
е добър. Например: „Аз съм добър.. в рисуването“, „Аз съм добър... приятел“, „Аз 
съм добър!“. 

Това упражнение стимулира групата към участие и позитивни послания.

2. Скрабъл

Участниците се разделят на отбори. Всеки отбор записва буквите от първото 
си име на листчета, като всяка буква е на отделно листче. Всеки отбор събира 
листчетата на всичките си участници. Отборите имат за задача да напишат думи, 
свързани с темата на сесията, като използват възможно най-много от събраните 
букви. 

Тази игра изисква подготовка и повече време, което трябва да се вземе предвид 
при изработване на дизайна на сесия.

3. Блестящият Бенджамин и Любезната Лайла

Участниците се подреждат в кръг. Първият участник казва името си (напр. 
Бенджамин). Дясностоящият на него го поздравява, като пред името му слага 
позитивно прилагателно, което започва с първата буква от името му (напр. Здравей, 
блестящ Бенджамин). Това се повтаря докато не се затвори кръгът и всички са си 
казали имената.

В интернет могат да бъдат намерени множество игри за въвеждане на тема, 
раздвижване и затваряне на група. При избор на игра/упражнение, винаги взимайте предвид 
какви са целите ви и доколко упражнението ще ви помогне да ги постигнете.
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ПРАВА НА ДЕТЕТО

Цели: 
да се разберат понятията за правата на детето и ролята им в ежедневието гътна 

децата

Необходими материали: 
дъска/флипчарт, маркери, малки листчева и химикали

Подготовка: 
Предварително напишете на дъската правата, залегнали във Всеобщата 

декларация за правата на човека (или копирайте от наръчника). Те ще ви бъдат 
необходими за провеждане на Диамантената класация. 

Стъпка 1: 
Представяне на водещите и целите на сесията – 5 мин.
Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който ще се работи. 

Определят се правила за работа на групата. Тъй като времето е ограничено, подгответе 
няколко основни правила, с които да запознаете групата.

Стъпка 2: 
    Въвеждане на понятието за права на детето – 10 мин.
    Започнете въвеждането в сесията с изясняване на понятията за права на човека,
    дете и права на детето.

Правата на човека са етични принципи или социални норми, които 
задават определени стандарти на човешко поведение и са защитени като 
законови права от местното и международно право. Обикновено те се 
разглеждат като неотчуждими фундаментални права, които „всяка 
личност притежава по рождение, само защото тя или той е човешко 
същество“, и които са „присъщи на всички човешки същества“, независимо 
от тяхната националност, местоположение, език, религия, етнически 
произход или някакъв друг статус. 

Конвенцията за правата на човека определя детето като човешко 
същество на възраст до 18 г. През 2005 г. по данни на УНИЦЕФ в света има 
2.2 милиарда деца, от които 200 милиона са в Европа. Децата са човешки 
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същества, следователно те имат същите права на човека като възрастните, 
но тъй като децата имат особена нужда от грижи и гаранции за спазване 
на тези права, те имат собствен „договор“ – Конвенцията за правата на 
детето.

Конвенцията се отнася за всички деца без оглед на техния пол, етнос, 
религия, произход, език, социално положение и др.

Конвенцията важи за всички държави, които са я ратифицирали 
(подписали, приели). Тя не е ратифицирана единствено от САЩ и Сомалия.

Конвенцията се основава на 4 основни принципа:

Забрана за дискриминация – това означава, че Конвенцията важи за 
всички деца.

Висшия интерес на детето – това означава, че нуждите на децата са 
съществени и при взимане на решения за детето от първостепенно значение 
трябва да бъде спазването на неговите интереси.

Право на живот, оцеляване и развитие – това означава, че всяка 
държава е длъжна да създаде условия за нормалното физическо, психическко 
душевно, морално и социално развитие на децата.

Уважаване на възгледите на децата – това означава, че децата имат 
право на мнение и участие в семейния и училищния живот. 

 Стъпка 3: 
ДИАМАНТЕНА КЛАСАЦИЯ – 10 мин.

Разделете класа на няколко групи. Раздайте по 9 листчета с права на 
човека на всяка група. Задачата на групата е да класират правата (както 
е указано на схемата), като започнат от най-значимото (на върха) към 
най-маловажното (най-долу). 
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  Стъпка 4: Дискусия – 15 мин.

Всяка група трябва да избере говорител, който да представи 
класирането и мотивите на групата. 

 Потърсете информация за същността на всяко едно от правата. 
Какво точно защитава. Насърчавайте участниците да разсъждават 
върху ситуации, в които са ограничени от правата, поставени в дъното 
на класацията. Всяко човешко право е безценно и има своето място и 
значение в живота на всеки.
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НАСИЛИЕ

Цели: 
да се разберат правата на детето; да се разбере понятиетао за насилиеда се 

провокира нетърпимост към насилието

Необходими материали: 
флипчарт/дъска за писане, маркери

Подготовка: 
Напишете определенията, които ще бъдат представяни на флипчарт листи 

предварително (преди началото на часа). Копирайте въпросите за обсъждане в 
малките групи от стъпка 3.

Стъпка 1: 
Представяне на водещите и целите на сесията – 5 мин.

Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който 
ще се работи. Определят се правила за работа на групата. Тъй като времето 
е ограничено, подгответе няколко основни правила, с които да запознаете 
групата. 

   Стъпка 2: 
Въвеждане на понятието за насилие и изграждане на умения за справяне с 

насилието – 20 мин. 

Какво е насилие?
Всякакви форми на физическа и/или емоционална злоупотреба, сексуално 

насилие, занемаряване или нехайно отношение, експлоатация с търговска 
или с друга цел, които водят до реално или потенциално увреждане 
на здравето на детето, заплаха за неговото оцеляване и развитие или 
унижаване на неговото достойнство, произтичащи от взаимоотношения, 
които са основани на отговорност, доверие или власт.

Помолете участниците да си спомнят случай, в който да били гневни 
или ядосани. Осигурете минута тишина за да може всеки да се върне 
мислено в това състояние.

• Помолете 1-2 души да споделят своите случки, като опишат какво се е случило 
и какви емоции са изпитвали.
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• Сега представете ролевата игра, като застанете като човек, който се кани да 
хвърли камък. Позата ви трябва да представлява човек, който изпитва силен гняв 
или яд и точно се кани умишлено да хвърли камък. 

• Разделете участниците на 3-4 малки групи. Дайте им 10 - 12 минути за работа. 
Групите трябва да подготвят кратка ролева игра, в която се показва случай, който 
завършва точно преди момента на хвърляне на камъка. Раздайте копия от въпросите, 
които трябва да се вземат предвид при планиране на случката.

• Представете една или повече от ролевите игри. 

Въпроси за обсъждане:
1. Кой е този човек и по какво хвърля камъка?
2. Каква е връзката между човека и предмета/лицето срещу, което е насочен той?
3. С тях има ли други или са сами?
4. Ако има други хора – те как са свързани със случващото се, ако изобщо имат 

някаква връзка?
5. Какво иска да постигне човека, който хвърля камъка?
6. Какви са събитията, довели до хвърлянето на камъка – това импулсивно 

събитие ли е или е планирано?
7. Има ли едно конкретно действие, което да е предизвикало решението за 

хвърляне на камъка?
8. Какви чувства и мисли преминават през човека, докато се готви да хвърля 

камъка?
9. Какви чувства са преминали през човека във времето за да доведат до този 

акт на насилие?

        Стъпка 5: 
Обсъждане – 15 мин.
Въпроси за обсъждане:
1. Помогна ли ви ролевата игра да разберете какво може да провокира някого да 

хвърли камък?
2. Защо, според вас, хората понякога изпитват желание да навредят или да 

наранят някого? Това помага ли за решаване на проблема? Защо? Защо не?
3. Има ли прояви на насилие, които изобщо не можете да разберете? (напр. 

война, терористични актове?)
4. Какъв е най-добрия начин за реакция при проява на насилие? Какви са 

предимствата и недостатъците на реагирането с повече насиилие или реагирането 
по мирен начин?

Оставете си 1-2 минути, за да информирате участниците за онлайн платформата 
за толерантност Ontolerance.eu, на която освен информация за насилието и начините 
за предпазване, всеки може да ползва (анонимно и безплатно) услугите на психолог. Чат 
с психолога може да се проведе от понеделник до петък от 08:30 до 17:30 ч. 
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ТОРМОЗ И КИБЕРТОРМОЗ

Цели: 
да се разберат понятията тормоз и кибертормоз, да се изградят умения за 

справяне с тормоза.

Необходими материали: 
флипчарт/дъска за писане, маркери

Подготовка: 
Напишете определенията, които ще бъдат представяни на флипчарт листи 

предварително (преди началото на часа). 

Стъпка 1: 
Представяне на водещите и целите на сесията – 10 мин.
Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който ще 

се работи. Определят се правила за работа на групата. Тъй като времето е 
ограничено, подгответе няколко основни правила, с които да запознаете групата.

Припомнете определението за „Насилие“ (виж. Тема „Насилие“)

        Стъпка 2: 
Въвеждане на понятията тормоз и кибертормоз – 10 мин.
Започнете с мозъчна атака за тормоза. Записвайте всичко на флипчарт. Повторете 

мозъчната атака, този път за кибертормоза. Записвайте всичко на флипчарт.
 

  Какво е тормоз (bullying)? 
Тормоз е последователно, целенасочено, умишлено, враждебно, повтарящо 

се поведение на едно или повече лица, които желаят да причинят вреда на други. 
Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това 

поведение: 
• Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
• Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва 

доминиращата си позиция за да нарани другата физически или психически, да я 
унизи или изолира от социалния живот; 

• Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 
агресия.
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Тормозът има различни форми 
• Физически тормоз и атаки; 
• Вербални подигравки, прякори, сплашване и заплахи; 
• Отнемане или кражба на пари и/или вещи; 
• Изключване/изолиране от групата на връстниците; 
• Разпространяване на лъжи и неверни слухове; 
• Принуда към определени дейности; 
• Тормоз, основан на етнически различия; 
• Сексуален тормоз; 
• Кибер тормоз. 

Какво е Кибертормоз?
Използването на имейл, мигновени съобщения, чат стаи, пейджъри, мобилни 

телефони и други форми на информационни технологии за преднамерен тормоз 
или заплахи.

Например: заплахи, гей нападки, прокативни обиди на расистка основа, 
пускане на вируси, спам (пускане на безсмислени съобщения), разпространяване 
на фалшива информация за лице с цел да му се накърни репутацията, споделяне на 
изображенията без разрешение и др.

Стъпка 3: 
Повишаване на информираността за кибертормоза и развиване на умения 

за справяне  – 10 мин.
 Разделете стаята на две. В единия край на стаята са участниците, които 

искат да отговарят с ДА, в другия край – с НЕ. Прочетете твърденията за 
кибертормоза, участниците трябва да отговарят с ДА или НЕ (т.е. да се 
придвижват в съответния край на стаята.

Твърдения:
1. Отварял ли е някой пощенската ви кутия (имейла) без съгласието Ви?
2. Чел ли е някой някога съобщенията ви (SMS, Viber и др.) без съгласието Ви?
3. Изпращал ли е някой някога обидни послания, неприятни снимки или видео 

записи на имейла или мобилния ви телефон?
4. Изпращал ли е някой някога информация/ снимки/ видео записи за вас на 

някой друг без съгласието Ви?
5. Публикувал ли е някой някога за Вас снимки или информация в Интернет или 

социалната мрежа без съгласието Ви?
6. Манипулирал /Преобразувал ли е някой някога Ваши снимки или видео 

записи без съгласието Ви?
7. Давали ли сте си паролите на някой друг?
8. Обиждал ли ви е някой някога в интерактивно помещение за игра или в чат 

стая?
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9. Получавали ли сте някога смущаващи/ притеснителни телефонни разговори?
10. Правил ли е някой някога неподходящи коментари в блога Ви или в 

страницата Ви в Социалната мрежа?
11. Изпращал ли е някой някога фалшива информация за Вас по имейл или SMS?
12. Познавате ли някой, който е жертва на кибертормоз?
13. Знаете ли, че има специални закони за този вид насилие?
14. Мислите ли, че трябва да съществуват ограничения, за това, което хорта 

могат да публикуват в интернет? 
15. Правилно ли е да се забраняват мобилните телефони в училище?

Стъпка 4: 
         Обсъждане и съвети за предпазване – 10 мин.

Въпроси за обсъждане:
1. Достатъчно сериозни ли бяха всички твърдения за да се определят като 

кибертормоз? Защо? Защо не?
2. Сещате ли се за други форми на кибертормоз?
3. Защо хората тормозят другите? Защо хората стават жертви?
4. Как да се предпазим от кибертормоз?

  Примери за това как да реагираме на тормоза:
• Не отговаряйте на заплашителни или клеветнически съобщения
• Включете имейл адресите в черен списък
• Променете имейла
• Променете телефонния си номер
• Пазете заплашителните послания като доказателство
• Споделете с някого, на когото имате доверие. 
• Ако проблемът се задълбочи потърсете помощ от Националния център за 

безопасен интернет или полицията.

Примери как да се предпазим:
• Не бъдете онлайн през цялото време
• Не отваряйте съобщения от източници, които не разпознавате
• Редовно променяйте паролите си
• Не публикувайте лични данни.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДЕЦА. 
Противообществени прояви.

Цели: 
да се предостави базова информация за противообществените прояви и 

престъпленията

Необходими материали: 
флипчарт/дъска за писане, маркери

Подготовка: 
Начертайте таблицата преди началото на часа. 

Стъпка 1: 
Представяне на водещите и целите на сесията – 2 мин.
Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който ще се работи.

Стъпка 2: 
Въвеждане на понятието за детските правонарушения – 30 мин.
  

Започнете въвеждането в сесията с изясняване на понятията за дете и 
правонарушенията. Прилики и разлики с противообществена проява и престъпление. 
Наказателната отговорност.За целта предварително си начертайте на дъската или на 
флипчарт лист таблицата по-долу:
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Кой е дете?
Според закона, дете е всяко лице до 18 годишна възраст. 
Децата от своя страна се делят на:
Невръстни – лицата до 8 годишна възраст. Не носят отговорност. Не се налагат 

възпитателни мерки или наказания.
Малолетни - лицата на възраст от 8 до 14 ненавършени години. Не са наказателно 

отговорни. Може да им бъде наложена възпитателна мярка. 
Непълнолетни - лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години. 

Могат да носят наказателна отговорност. Може да им бъде наложена възпитателна 
мярка или присъда.

 Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и 
противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите 
на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно закона. 
Противообществени прояви са: бягство от дома, скитничество и просия, употреба 
на алкохол, употреба на психоактивни вещества (наркотици), проституция, бягство 
от училище и др.

 Престъпление е общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е 
обявено от закона за наказуемо.

  Възпитателната мярка не е наказание! Постановява се спрямо малолетен 
или непълнолетен, извършил противообществена проява, и се налага с цел 
преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи 
нарушения и интеграция в обществото.
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Възпитателни мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване 

на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги 

заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени 

лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, 

ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 

обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с 

изпитателен срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.
 

Наказателната отговорност започва с навършване на 14 годишна възраст, ако 
детето е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи 
постъпките си, а противоправните проявите на едно дете навършило 8 години 
се разглеждат, като противообществени, макар да осъществяват състави на 
престъпления. Пример: ако две деца на 9 и 15 години извършат грабеж, то по 
отношение на 9 годишното ще бъдат приложени само и единствено възпитателни 
мерки, защото то не е наказателно отговорно по смисъла на Наказателния кодек, 
а по отношение на 15 годишното, прокурор ще прецени дали да продължи 
наказателното преследване или да изпрати преписката на Местната комисия за 
налагане на възпитателни мерки.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДЕЦА

Цели: 
да затвърдят знанията за понятията „противообществени прояви“ и 

„престъпления“

Необходими материали: 
флипчарт/дъска за писане, маркери, копирани листи

Подготовка: 
Подгответе листите, необходими за играта 

Стъпка 1: 
Представяне на водещите и целите на сесията – 5 мин.
Накратко се представят водещите, темата, целите и начина, по който ще се работи. 

Определят се правила за работа на групата. Тъй като времето е ограничено, подгответе 
няколко основни правила, с които да запознаете групата.

      Стъпка 2: 
Правонарушения, извършвани от деца – 25 мин.
Разделете дъската на две – противообществени прояви и престъпления. Раздайте 

листчетата с изписаните правонарушения от таблицата. Всеки прочита написаното на 
листа си и казва дали деянието е противообществена проява или престъпление. 

        Стъпка 3: Основни дефиниции – 10 мин.
Припомнете определенията и основните разлики между противообществени прояви и 

престъпления.

*Според българското законодателство употребата на наркотици не е наказуема, но притежанието и 
разпространението са престъпления. В случая употребата на психоактивни вещества от малолетни 
или непълнолетни е противообществена проява.
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ПОМОЩ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ 
(ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ), ПРИ ПЪЛНА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА 
СПОДЕЛЕНИТЕ ОТ МЕН ПРОБЛЕМИ, МОГА ДА ПОТЪРСЯ В:

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - 
РАЙОН “ПРИМОРСКИ”
гр. Варна, ул. “Ген. Цимерман” № 33,
телефон: 052/ 820 754    0884/ 690 311

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - 
РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”
гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” търговски комплекс, до бл 20,
телефон: 052/ 820 753    0884/ 690 350

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - 
РАЙОН “ОДЕСОС”
гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” №61,
телефон: 052/ 621 925

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - 
РАЙОН “МЛАДОСТ”
гр. Варна, жк. “Трошево” бл.47,
телефон: 052/ 820 879

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - 
РАЙОН “АСПАРУХОВО”
гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Народни будители” №2, ст. 604,
телефон: 052/ 370 350

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ -
 КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Кметство Тополи, общ. Варна, ул. “Райко Панчалиев” №3А,
ОУ “Христо Смирненски”
телефон: 052/ 742 485

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - 
КМЕТСТВО КАМЕНАР
Кметство Каменар, общ. Варна, ул. “Цар Симеон” №25,
телефон: 052/ 671 055



ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Председател:
Зам.-кмет на община Варна

Зам.-Председател:
Директор на дирекция “Превенции”

Секретар:
Гл. експерт в дирекция “Превенции”

Телефон: 052/ 820 770

e-mail: okbppmnvarna@abv.bg
www.prevencii.com

ОД НА МВР - ВАРНА
Обединяващ инспектор ДПС
телефон - 052/ 652 135

ДИРЕКЦИЯ 
“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
Отдел за закрила на детето 
телефон: 052/ 602 771



ОБЩИНА ВАРНА
Дирекция “Превенции” 

Централен офис - Младежки дом
гр. Варна
бул. “Цар Освободител” № 27
телефон: 052/  820 677
факс: 052/ 820 675

Превантивно-информационен център “Младост”
гр. Варна
бул. “Вл. Варненчик” 
кв. Трошево, бл. 50
телефон: 052/ 820 751
факс: 052/ 820 752

Информационно-обучителен център “Чайка”
гр. Варна
ж.к. Чайка, № 170
телефон: 052/ 820 748
факс: 052/ 820 749

www.prevencii.com






