
КЛАСИФИКАЦИЯ НА НИВАТА И ФОРМИТЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ 

 

ПЪРВО НИВО: 

 

 Форми на физическо насилие са например: леко удряне, бутане, 

щипане, драскане, дърпане на коса, хапане, подритване, замърсяване 

или разрушаване на нечия собственост. 

 Форми на психическо насилие са например: подмятания, 

подигравки, унижение, заплахи, обиди, нецензурни/неприлични 

коментари; омаловажаване, клюкарене, обиждане, осмиване, 

засрамване, подвикване, ругаене, клеветене, измисляне на прякори, 

подмятане на коментари, подиграване, изключване от групови или 

съвместни дейности, фаворитизация/предпочитания, базирани на 

различие, разпространяване на слухове. 

 Форми на сексуално насилие са например: показване на 

неприлични жестове и действия, вербален тормоз със сексуално 

съдържание, разпространение на истории и изображения със 

сексуален подтекст. 

 Форми на кибертормоз са например: обидни колажи, снимки, 

видеа, коментари, обаждания и изпращане на обидни съобщения 

(SMS, MMS, съобщения в социалните мрежи, др.), използване на 

дискриминативни и обидни етикети, използване на език на омраза, 

кражба на профили.  

 

ВТОРО НИВО: 

 Форми на физическо насилие са например: шамаросване, удряне, 

стъпкване или късане на дрехи, ритане, обграждане, плюене, 

отнемане и разрушаване на нечия собственост, дърпане на нечий 

стол изпод него, дърпане за уши или коса. 

 Форми на психическо насилие са например: подигравки, 

отправени пред целия клас или група, публично унижение, обиди, 

изнудване, заплашване, несправедливо наказание, забрана за 

общуване, отхвърляне и манипулация, интригантстване, 

разпространяване на слухове, публично отхвърляне и игнориране, 

неприемане, манипулиране и използване. 

 Форми на сексуално насилие са например: сексуално докосване, 

показване на порнографски материали, показване на интимни 

части на тялото и сваляне на дрехи, подтикване или принуждаване 

към сексуални действия, заснемане в сексуални пози. 

 Форми на кибертормоз са например: непоискано заснемане и 

разпространяване на снимки и видео, злоупотреба с блогове, 

влогове, форуми, социални мрежи, заснемане и разпространение  

без разрешение на унизителни за детето снимки/видео, кражба на 

профил, използване на език на омраза.  

 



ТРЕТО НИВО: 

 Форми на физическо насилие са например: сбиване, задушаване, 

събаряне,  причиняване на изгаряния и други наранявания, намушкване с 

остър предмет, провесване от прозорец или високо място, лишаване от 

храна, излагане на ниски или високи температури и заплашване с 

оръжие. 

 Форми на психическо насилие са например:  сплашване, изнудване със 

сериозни заплахи, насилствено отнемане на пари и вещи, клетви, които 

накърняват сериозно достойнството, публично унижение, ограничаване 

на движението,  склоняване за употреба на психоактивни вещества, 

включване в антисоциални  групи и организации, заплахи, изолация, 

групово измъчване на индивид или група и организиране на банди, 

последиците от    които нараняват другите. 

 Форми на сексуално насилие са например: съблазняване от друго дете 

или възрастен, злоупотреба с власт при  подстрекаване, изнудване, 

склоняване и/или  принуждаване към сексуални действия, блудство, 

изнасилване, кръвосмешение. 

 Форми на кибертормоз са например: повторно действие на непоискано 

заснемане и разпространяване на снимки и видеозаписи, злоупотреба с 

блогове, влогове, форуми,  социални мрежи, профили и лични данни, 

заснемане без разрешение, заснемане и разпространение на сцени на 

насилие, разпространение на записи, снимки и видео на детска 

порнография. 

 


