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I. КОНЦЕПТУАЛНИ И ПРАВНИ РАМКИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА 

ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В РИСК  

 

1. Основни понятия и термини 

Дете е всяко лице под 18 г. възраст, освен ако съгласно приложимото към детето 

законодателство, пълнолетие не се придобива по-рано. 

„Когато не е сигурно дали детето е навършило 18 г., това лице се приема за дете” (Директива 

2016/800/ЕС, чл.3, последен параграф). 

18 г. е възрастта на пълнолетието, прагът на зрялата възраст. Това е моментът в който децата 

поемат законен контрол върху личността, действията и решенията си, като по този начин 

прекратяват контрола и юридическата онговорност на своите родители или настойници над тях. 

Пълнолетната възраст не съответства задължително на умствената или физическа зрялост на 

дадено лице и не бива да се бърка с минималната възраст за наказателна отговорност. 

 

2. Права на децата по време на процесуално производство 

Важно е да се знае, че деца включени в съдебен процес имат основни права: 

- Право на адвокатска помощ; 

- Право на безплатна правна помощ; 

- Право на информация; 

- Право на защита; 

- Право на превод (при нужда); 

- Право на адаптирана (спрямо нуждите и риска за детето) процедура; 

 

3. Стъпки за работа с деца жертви на насилие 

Първа стъпка - осигуряване на подкрепяща среда за жертвите на престъпление. 

Всяко престъпление срещу личността води до драматична промяна в състоянието на 

потърпевшия. След такова събитие може да се очаква заплаха за физическия, личностовия 

илисоциалния интегритет на индивида. Високият риск от 

неблагоприятно развитие след насилването произтича и от смисъла на събитието за 

потърпевшия. 

Всичко това носи риск за неблагоприятно развитие след акта на насилие или затруднения във 

възстановителните процеси за преодоляване на стреса. 

 

Характерно за жертвата е състояние на емоционална тревожност.Тя се чувства объркана, с 

чувство за неефективност и живот пред провал. Мисловното блокиране в което се намира 

жертвата може да се изрази в невъзможност за концентрация и разпокъсаност на мислите. Друга 
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характеристика за подобно състояние са поведенческите проблеми /плач, агресия, отказ за 

съдействие/, както и вегетативните нарушения /сърцебиене, задух треперене/. 

 

Поради внезапността на преживяното събитие, жертвите на насилие  са податливи на 

въздействие. Това изисква срещата на потърпевшия с подпомагащия професионалист  да бъде 

моделирана по начин, който да възвърне надеждата, че въпреки преживяното ”животът има 

смисъл и може да продължи своя ход” (Удържане и разбиране). 

Другата задължителна част от модела на срещата е повишаването на доверието у 

жертвата.(Подкрепа). Тя трябва да почувства, че въпреки преживяното събитие се намира в 

безопасност и е защитена от ново посегателство. 

 

Втора стъпка - оценка на психичното състояние на жертвата на престъплението. 

В психичното състояние на жертвата винаги могат да се 

идентифицират симптоми, които затрудняват адекватното й участие в срещата с помагащ 

професионалист. 

Невъзможността на човек да се противопостави на случващото се води до психическа травма. Тя 

се провокира преди всичко от излагането на личността на събитие, което застрашава живота й. В 

случая от изключително значение е начинът по който жертвата преживява заплахата.  

 

В тази връзка са класифицирани четири типа травматични събития: 

 Еднократно събитие без опасност за живота – обир, побой и др.; 

 Еднократно събитие с висока степен на заплаха за живота - изнасилване, отвличане, 

нападение; 

 Многократно повтарящи се събития без опасност за живота - психически тормоз 

/подигравки, обиди/; 

 Многократно повтарящи се събития с преживяване на заплаха за живота – редовен 

физически побой, изнудване, изолация. 

 

Симптоми за тежко психическо състояние с възможност за 

сериозна дезадаптация. 

 Симптоми от емоционално естество: гняв, страх, потиснатост, 

повишено напрежение, объркване, безпомощност, отклонения 

в себеоценката; 

 Симптоми от телесно естество: виене на свят, прималяване, 

сърцебиене, гадене, изтръпване, изпотяване, треперене; 

 Симптоми от поведенческо естество: агресивни изблици, 

самоизолация, апатия; 

 Симптоми от мисловно естество: изкривявания - “виновен съм 

за случилото се”, невъзможност за анализиране на 

престъплението в хронологичен ред. 

 

Трета стъпка - пренасочване на жертвата на престъпление към други форми на социална 

подкрепа с цел минимизиране на риска от психическа и физическа травма. 

 



                Finding, Investigating, Redress and Support 
This project has received funding from the  European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant 
agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 e-mail: info@kidsprotect.eu, web: www.kidsprotect.eu 

 

 

        

 
The content of this document represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

II. ТЕОРЕТИЧНИ И КОНЦЕПТУАЛНИ ОБЛАСТИ НА ДЕТСКОТО И ЮНОШЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

 

1. Детско развитие и юношество 

 А) Педиатричен модел 

От момента на раждането до превръщането на детето във възрастен човек, то преминава през 

определени стадии или периоди на детската възраст.Този процес се характеризира с промени в 

морфологичните и физиологичните характеристики, поведението, битовата и социалната среда 

на детето, както и в болестните процеси, които могат да липсват или да доминират през 

определен възрастов период. Винаги трябва да се конкретизира за кой възрастов период от 

детството става въпрос. Естествено, между отделните периоди на развитието не може да се 

прекара строга граница, но за удобство на практиката и съгласно традициите на българската 

педиатрия, онтогенетичното (индивидуалното) развитие на детето може да се подраздели на 

следните основни периоди, което се основава върху морфологичните и функционалните 

особености на детския организъм и върху условията на средата, в която детето живее и се 

развива: 

1.Период на вътреутробно развитие с два основни подпериода: ембрионален - до 3-я лунарен 

месец и фетален - от 3-я до 10-я лунарен месец. 

2. Период на новороденото (от раждането до края на 28-ия ден). 

3. Кърмачески период (от края на 1-ия до края на 12-ия месец). 

4. Период на ранното детство или яслена възраст (от 1 до 3 години). 

5. Предучилищен период (от 3 до 6 години). 

6. Училищен период със следните подпериоди: 

а. ранна училищна възраст - от 6 до 11 години, 

б. средна - от 11 до 14 години, 

в. юношеска - от 14 до 18 години. 

Някои автори приемат, че юношеската възраст има по-широк обхват - започва между десетата и 

единадесетата година и приключва към 20 - 21 годишна възраст. Основанията за 

разпростирането на юношеската възраст върху цяло едно десетилетие са биологичните, 

психологични, социални, средови и правни промени, които настъпват през и в края на този 

възрастов период. 

 Вътреутробното развитие започва от момента на зачатието и приключва с раждането. 

Неговата продължителност е 280 + 14 дни.  

Развитието на плода преминава през два главни подпериода: 

1. ембрионален - до третия лунарен месец, през който се извършва органогенезата на плода. 

Въздействието на тератогенни фактори през този период води до развитието на ембриопатии - 

груби анатомични пороци и тежки дисплазии. 

2. фетален - от края на третия лунарен месец до раждането, през който органите нарастват по 
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размери и тегло и се диференцират функционално. Неблагоприятните фактори могат да доведат 

до задържане в растежа (хипоплазии) или нарушение в диференциацията (дисплазии). 

С прерязването на пъпната връв започва извънутробния етап на развитието или периодът на 

детската възраст в истинския смисъл на термина. 

 Периодът на новороденото или неонаталният период започва от първото вдишване на 

новороденото и продължава до 28-я ден.  

Това е период на адаптация към новите условия на извънутробния живот. Преходът към 

самостоятелно извънутробно съществуване се характеризира с настъпването на редица 

съществени морфологични, функционални и биохимични промени, известни като синдром на 

адаптация.Установява се белодробното дишане, включва се малкия кръг на кръвообращението, 

затваря се артериалния проток, закърняват пъпните съдове, установява се самостоятелна, но 

несъвършена терморегулация и т.н. Периодът се характеризира с незрелостта на всички органи и 

системи, особено на ЦНС. Новороденото се ражда само с безусловни рефлекси (сукателен, 

гълтателен и т.п.) и почти през цялото денонощие, с изключение на времето за хранене, спи. То 

бързо увеличава телесната си маса с около 800 - 1000 g., което предполага голяма активност на 

обменните процеси и функционално пренапрежение на храносмилателната система. Кърмата е 

най-физиологичната храна за новороденото. Имунната система също е  незряла – Ig G са 

насипно преминалите през плацентата майчини имуноглобулини, а Ig М и Ig А, които не 

преминават през плацентарната бариера, не се установяват. Наличието им говори за 

преждевременен синтез в резултат на вътреутробна антигенна стимулация и следователно за 

наличието на антенатална инфекция. Повечето от неспецифичните защитни механизми са 

налице и функционират. 

В тази възраст патологията се характеризира главно с вродените малформации и родовия 

травматизъм, вътреутробната асфиксия и вродените инфекции, хемолитичната и хеморагична 

болести на новороденото, неонаталния сепсис, като израз на незрялата защита и склонността за 

генерализация на инфекциозните процеси. Детската смъртност е най-голяма през неонаталния 

период. 

Неустойчивото равновесие, в което се намират всички основни функции на новороденото, 

изисква за отглеждането му специални грижи. 

 Кърмачески период. Той започва от края на първия месец и завършва условно до края 

на първата година.  

Самото название показва, че в този период най-интимния контакт с майката се осъществява чрез 

кърменето. Основните процеси на адаптация към извънутробния живот вече са завършени. Това 

е периодът на най-интензивно физическо, нервно-психическо, моторно и интелектуално 

развитие в живота на човека.В края на първата година кърмачето утроява телесната си маса, 

увеличава ръста си с 24-25 см, обиколката на главата - с 11-12 см, променят се телесните 

пропорции и се доближават до тези на възрастния за сметка на удължаването на крайниците, 

поникват първите 6 - 8 зъба, научава се да разбира и да изговаря няколко десетки думи и т.н. 

Имунологичната незрелост е друга основна биологична характеристика на детето, проявена най-

силно в кърмаческия период. Пасивният имунитет, осигуряван от пасивно преминалите майчини 

антитела, се изчерпва в края на 3 - 4 месец, а производството на собствени, макар и да нараства, 
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е недостатъчно. Тези особености определят в голяма степен кърмаческата патология. През 

първите месеци от живота си кърмачето практически не боледува от някои вирусни инфекции 

(морбили, рубеола, варицела и др.), защитено от майчините антитела, но инфекциозната 

заболеваемост в този период е най-висока - засегнати са най-често дихателната и 

храносмилателната системи. Пневмониите протичат по-тежко и с най-висок леталитет в 

сравнение с останалите възрастови периоди, а острите храносмилателни разстройства бързо и 

лесно водят до тежки дехидратационни състояния. 

През кърмаческия период продължават да се проявяват вродените аномалии - структурни и на 

обмяната на веществата, антенатално и интранатално обусловените заболявания (вродени 

кардиопатии, вродени инфекции, родов травматизъм). Кърмаческата детска смъртност 

продължава да е висока в сравнение с другите периоди на детството. През този период започват 

и се провеждат голям брой профилактични имунизации. 

Съществено се променя и начинът на хранене на детето - след 4 - 5 месец започва въвеждането 

на кърмачески храни на немлечна основа и в края на периода храненето на детето е много по-

близко до това на голямото дете. Интензивният растеж налага особени изисквания към храната 

на кърмачето. 

Изключително важна с ролята на детската консултация, чиято основна задача е да осигури 

правилното физическо и нервно-психическо развитие на детето в този период. 

 Периодът на ранната детска възраст (1 - 3 г) се характеризира с бързото 

усъвършенстване на двигателните функции и активността на детето, говора и психиката, 

разширяват се социалните му контакти и познавателните възможности. 

Темповете на растеж намаляват, но остават относително високи. Голямата фонтанела се затваря 

и приключва прорязването на млечните зъби. Настъпва стабилизиране на функциите на всички 

органи и системи, което се отразява благоприятно върху заболеваемостта. До края на периода в 

общи линии приключва съзряването на имунната система. 

Възможността за самостоятелно придвижване, любознателността и навикът всички предмети да 

се поставят в устата са причина за увеличаване на травмите, нещастните случаи (аспирация на 

чужди тела, изгаряния и др.) и отравянията в тази възраст. Зачестяват някои остри заразни 

заболявания (морбили, рубеола, варицела), но те се срещат все по-рядко поради масовите 

имунизации срещу повечето от тях. 

Игрите заемат все по-голямо място и стават важен фактор за възпитанието и изграждането на 

полезни навици. В тази възраст настъпва самоконтрола над тазовите резервоари. 

 Предучилищна възраст (3 – 6 г).  

Темповете на растеж и съзряване спадат постепенно, но в тази възраст се наблюдава първото 

физиологично издължаване за сметка на крайниците. В края на периода започва смяната на 

млечните зъби с постоянни. Храненето практически не се отличава от храненето на възрастния. 

Това е период на интензивно интелектуално развитие и усложняване на трудовата деятелност. 

Към петата година децата вече свободно говорят на майчиния си език, ползвайки правилно 

основните граматични категории. Проявяват се и търсят утвърждаване индивидуални черти от 

характера на детето, което задължително трябва да се отчита във възпитателния процес и 

активното обучение, започващо в края на периода. Това е възрастта на огромното любопитство 
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и на въпросите към възрастните. 

Инфекциозните заболявания все още са най-чести, но протичат по-доброкачествено. Зачестяват 

детските алергози, болестите на съединителната тъкан, хемобластозите, уличният травматизъм, 

който е и най-честата причина за смърт в тази възраст. 

 Училищната възраст (6 – 14 г) се характеризира с относително по-бавно, но устойчиво 

развитие и растеж, които фактически доближават детето до възрастния. 

Интензивно развитие търпи мускулно-скелетната система и пропорциите на тялото почти се 

доближават до тези на възрастния. Млечните зъби се заменят от постоянните. Умствените 

възможности нарастват значително. Училищното обучение дисциплинира децата, стимулира 

тяхната самостоятелност и воля, разширява кръга на интересите. Най-важната физиологична 

промяна, която настъпва в края на периода е пубертетът, който наред с морфологичните и 

функционални промени се характеризира със значителен растежен тласък - само за една година 

децата могат да израснат с повече от 10 - 15 см. Половото осъзнаване определя някои нови черти 

в поведението на децата и прави тази възраст опасна и критична за бъдещия живот на индивида. 

Зачестяват конфликтите между деца и родители в семейството. 

 Юношеската възраст (адолесцентна възраст) е един преходен период от детската към 

зрялата възраст, който включва цяло едно десетилетие (11-21 г).  

Повечето автори приемат, че началото на този период е непосредствено преди пубертета и го 

подразделят на ранна юношеска възраст - 11-14 години, средна - 15-17 години и късна - 18-21 

години. Дали юношеството завършва на 18 или на 21 години зависи не толкова от завършването 

на биологичните промени, колкото от законодателството на различните страни с оглед издаване 

на личен паспорт, придобиване право на гласуване и други правни обстоятелства. 

Акселерацията през нашия век накара повечето държави в света да свалят границата на 

зрелостта от 21 на 18 години. 

Б) Модел на Ерик Ериксон  

Теорията на Ерик Ериксон ( 1902–1994) за психосоциалното развитие на индивида е една от 

най-влиятелните в историята на психологията. Животът ни е низ от последователни стадии, в 

които изграждаме своята идентичност. Его – идентичността е сърцето на Аза, усещането че си 

различен, но и един и същ през всички периоди от живота си. Тя е свързващата нишка, 

събираща всички наши образи и роли в едно цяло. Всеки стадий от човешкият живот е свързан с 

развитието на дадена компетентност, като започнем от надеждата, в най-ранния етап и стигнем 

до мъдростта, на края на жизненият път. Личността се развива на степени, с преходи от една 

степен към друга. Всяка криза през която човек преминава е възможност. За израстване и 

усъвършенстване. Ерик Ериксън ограничава осем стадия в изграждането на психосоциалната 

идентичност на човека: 

 Младенческата възраст - обхваща първата година от живота на човек. Кризата, която 

трябва да се разреши в този този период е изграждането на базово доверие срещу базово 

недоверие.  
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Базовото доверие е общо чувство на доверие към другите, усещането, че те са доброжелателно 

настроени и сигурни, а заобикалящата среда е безопасно място. Изграждането на базовото 

доверие към другите хора и света зависи от качеството на майчината грижа и способността тя да 

бъде разпозната от детето като сигурен обект. Базовото доверие е вяра не само към външния 

свят, но и доверие към вътрешния свят. Пример за такова доверие е, когато детето е в състояние 

да остане само без майката без да изпита неконтролируема тревожност или страдание. 

Психичното качество, което се появява в резултат на успешното преминаване на кризата през 

първия етап Ериксон нарича “надежда”. Базовото доверие към майката и себе си дава 

възможност на детето да се справя с предизвикателствата през следващите периоди от живота 

си. 

 Ранното детство - обхваща втората и третата година от живота на детето. Дихотомията в 

тази възраст е автономност срещу срам и съмнение. 

През първата година от живота, децата изцяло зависят от грижите на майката . С навлизането 

във втората си година те стават по-независими от околните, тъй като прохождат, проговарят и 

започват активно да изследват околната среда. В този период децата се чувстват горди от 

откритието си, че могат да правят нещата сами. Чувството за идентичност приема формата на 

“Аз съм това, което мога да правя”. Ако родителите не успеят да дадат територия на детето и не 

го поощрят за успехите му, в него се развиват чувство на срам и съмнение. Ето защо, най-

важното условие за правилното развитие на психиката, през този период е готовността на 

родителите постепенно да предоставят все по-голяма свобода на децата, да контролират сами 

своето поведение, като разбира се го предпазват от опастностите. Изградената през този период 

“автономност” на поведението силно стимулира и засилва чувството на “базово доверие”, 

изградено през първата година от живота на малкия индивид. 

 Възрастта на играта - обхваща възрастта от 4 до 6 години. Кризата на този етап е 

инициативност срещу вина.  

През този период,  се увеличават социалните контакти на детето. Развитието на речта  дава нови 

измерения на общуването. То вече има  възможност за изграждане на отношения с други деца 

извън къщи. Инициативността е способността да се планира и осъществява определено 

поведение, да се поемат върху себе си задължения и отговорности. Чувството за идентичност в 

този период  приема формата на израза “Аз съм това, което ще стана”. Новото качество, което се 

изгражда е чувство за цел. 

Родителите на този етап трябва да поощряват самостоятелността на детето. Когато системно го 

ограничват в неговата психика се изгражда чувство за вина. В този случай, децата стават силно 

зависими от околните, липсва им  умението  да могат да си поставят реалистични, достижими 

цели. 

 Училищната възраст - обхваща периода от 7 до 12 години. Конфликтът, който трябва да 

бъде преодолян на този етап е трудолюбие срещу непълноценност. 
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„Трудолюбието” се изгражда в училище, когато децата започнат да усвояват знанията на своето 

общество. Чувството за идентичност в този период приема формата на израза “Аз съм това, 

което съм научил”. 

Чувството за “непълноценност” се появява, ако децата забележат, че тяхната значимост за 

околните, техният статус в групата от връстници, зависят не от усвоените знания и поведение, а 

от качества, нямащи нищо общо със знанията като например раса, пол, религия  и социално 

положение. 

 Юношеската  възраст - обхваща периода от 12 – 19 години. Дихотомията в този период 

е идентичност срещу объркване на ролите.  

Социалното качество, което трябва да се изгради през този период, за да продължи нормалното 

развитие на психиката, е централното качество на човешката психика, а именно чувството за 

“идентичност”, или “его-идентичността”. 

Ако тази криза не бъде преодоляна от младия човек и не се изгради “его-идентичност”, най-

вероятното качество на психиката, което се появява към края на юношеската възраст, е 

“смесване на социалните роли”. 

През този период, юношата се сблъсква с много нови изисквания и роли, които трябва да 

усвои… Той трябва да интегрира в един образ, всички знания за себе си, всички роли, които до 

този момент е приемал. Този  нов, събирателен образ представлява неговата “идентичност”. 

Чувството за идентичност приема формата на отговори на въпросите – “Кой съм аз?” ; „Един и 

същ ли съм във времето ”, “Какъв ще стана по-нататък?”. 

Ако пред процеса на “интегриране” на многото образи за себе си, в един цялостен образ на 

собствената “идентичност” има някакви бариери, тогава това множество от образи не може да се 

обедини в една “идентичност”, и се появява “смесване на ролите”, смесване на образите, “криза 

на идентичността”. “Кризата на идентичността” се изразява, в затруднения на младия човек да 

прави избори в реалността, да се насочи към дадена професия, да бъде способен да се свързва с 

другите. Процесът на намиране на собственатата идентичност е продължителен, предполага 

експериментиране с различни социални и професионални роли, докато човек най-накрая намери 

подходящата за него роля. Най-главният компонент на собствената “идентичност” е верността 

към своите обещания и привързаности. 

ТАБЛИЦА: Етапите на личностното и социалното развитие по Е.Ериксон 

Етапи  Възраст  Криза  Значими взаимоотношения  
Психосоциално 

ударение 

1 
от раждането  

до 18 месеца  

Доверие  

с/у недоверие 

Майчината 

фигура  

Да получаваш 

Да даваш в замяна 

2 
от 18 месеца 

до 3 години  

Автономия  

с/у съмнение 

Родителските 

фигури  

Да се държиш 

Да освобождаваш 
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3 от 3 до 6 год. 
Инициатива 

с/у вина  

Основното 

семейство 

Да правиш = търсене 

Да „правиш като”= 

игра 

4 
от 6 до 12 

год. 

Трудолюбие  

с/у 

малоценност  

Съседите,  

училището  

Да правиш неща 

Да правиш заедно 

неща 

5 
от 12 до 18 

год. 

Идентичност 

с/у 

объркване на  

ролите  

Групи от възрастни  

и модели на  

лидерства  

Да си себе си  

Да споделяш с друг, 

бидейки себе си 

6 
Млада зряла 

възраст  

Интимност с/у 

изолация  

Партньори в приятелството,  

секса, съревнованието, 

сътрудничеството 

Да се губиш и да се 

откриваш в другия 

7 
Средна 

възраст 

Генеративност 

с/у стагнация  

Разделение на труда  

и общо домакинство 
Да се грижиш 

8 
Късна 

зрялост 

Интегритет  

с/у отчаяние 

„Човечеството”,  

„Моя вид”  

Да си чрез факта, 

че вече си бил 

Да се изправиш  

пред небитието 

 

 В) Теория на Жан Пиаже 

Жан Пиаже е един от учените наблюдавали, тествали и работили дълго с деца, за да 

съставят теориите си. Може да се каже, че теорията за интелектуалното развитие, която е 

изградил е основана на философското течение епистемология, защото се базира на начините, по 

които децата учат и възприемат света. Пиаже проучва и описва четирите стадия на 

интелектуалното развитие, през които минава човек. 

 Стадий на сензомоторния интелект - от раждането до 2 години. Предметно-действено 

мислене. 

При раждането детето не съзнава, че е различно от света и благодарение на постепенното учене 

започва да отделя себе си от предметите в околния свят. След като съзнае, че не е едно с 

останалите предмети забелязва, че може да манипулира с тях, да оказва ефект над 

заобикалящата среда, да действа съзнателно, с цел да се случват събития (или да удължат 

продължителността си, ако са приятни). Открива, че нещата продължават да съществуват, дори 

когато не ги наблюдава и забелязва. Появява се „телеграфната реч“. Действията водени от 

инстинкти се впрягат, за да извършват преднамерени такива. С времето се натрупва опит, който 

му дава възможност да използва инструменти, за да достигне желаното (ще дръпне покривката, 

за да достигне играчката на масата). Започва чрез опит и грешка да натрупва нужния опит, така 

че дори да експериментира при решаване на проблем. 
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 Стадий на предоперационния интелект - от 2 до 7 години. Нагледно-образно мислене. 

В този период детето се учи да сравнява, измерва, подрежда, да сортира и дава оценка. 

Повторението на определени решения (на задача) му подсказва, че самостоятелно може да 

развали, вече съграденото. Разбира обратимостта на част от действията. 

В този период децата започват да използват свободно думите и да съзнават символното им 

значение. Това е видимо от назоваването на количествата с цифри и на заместването на един 

предмет с друг по време на игра. Върхът на този символизъм, е когато детето започва само да 

„замества“ други хора в играта си, приемайки роля. 

В този период критичното мислене е затруднено от егоцентризъм. То все още не е способно да 

наблюдава собствените си мисли и да ги анализира. Разбира и опитва да обясни своята гледна 

точка, но умът му не е натрупал нужния опит, за да се постави на мястото на другиго. 

 Стадий на конкретните операции - от 7 до 12 години. Логически-обективирано мислене.  

Детето успява да мисли логично в точно определени ситуации. Започва и опознаването и 

разбирането на логически правила, намира обосновки. По-лесно му е да премине от своята 

гледна точка към друга, да сравнява и дава по-обективни оценки. Психиката вече обръща 

внимание на повече от едно качество на обекта, и се забелязва няколко негови характеристики. 

Егоцентризмът постепенно намалява, детето успява да види чужди гледни точки и да проследи 

логиката им. 

 Стадий на формалните операции - след 12 години. Абстрактно-символно мислене. 

В този период логиката вече работи във всички, а не само в конкретни случаи. Появяват се 

предпоставки за научно мислене. Разсъжденията са насочени не само към активността, но и към 

самото действие, което значи че могат да бъдат наблюдавани и анализирани. Абстрактното 

мислене се овладява до степен, в която могат да се създават хипотези, логически предложения и 

разсъждения. 

Интелектуалното развитие на децата има пряка връзка със социализацията им. Доброто 

познаване на възможностите, които имат ще ограничи вероятността за ощетяване или 

неизползване на целия им капацитет при обучение. 

Г) Теория на привързаността на Боулби  

За да можем да разберем поведението на децата, преживели насилие и да изберем ефективен 

начин на общуване с тях, трябва да сме наясно със спецификите в тяхното физическо и 

социоемоционално развитие. Детството и юношеството са етапи в човешкото развитие, през 

които се разгръща предварително заложена от еволюционното развитие програма за постигане 

на физическа, психична и социална зрялост на индивидите (от 0 до 18, до 25 години). Ключова 
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роля в разгръщането на тази биологична програма играе присъствието на възрастен, обикновено 

майката.  

Според този автор степента на привързаност на майката с новороденото и порастващо дете и 

баланса между контрол и свобода формират стил на майчино родителстване, който формира 

различно отношение и поведение на детето към света и себе си. 

 Сигурната привързаност представлява усещане, че: 

 Светът е сравнително сигурно място, в което можем да оцелеем;  

 Можем да се доверим на някого, че ще ни закриля, подкрепя и разбира в трудни за нас 

моменти; 

 Можем да посрещнем успешно собствените си тревоги, както и рисковете и опасностите, 

които идват отвън; 

 Можем спокойно да изследваме света около нас и да научаваме нови неща; 

 Сме готови да разбираме и помагаме на другите в трудни за тях моменти. 

За да се случи сигурна привързаност фигурата на майката трябва да е способна да осигури 

три важни неща: 

 Да присъства устойчиво в живота на детето,  

 Да е достъпна за него в моменти на тревога,  

 Да насърчава любопитството му към света.  

Въпреки че системата на привързаност е от значение главно в ранното детство, тя остава 

активна през целия ни живот и се проявява особено силно в ситуации на заплаха.  

 Несигурна привързаност 

  Не винаги обаче фигурата на привързаност е способна да изпълни функциите си по 

предлагане на сигурност и смисъл на преживяванията на детето. Провалите в близостта между 

детето и възрастния водят до преживяване у него за голяма несигурност (несигурна 

привързаност). Тази несигурност кара детето да придава на близостта с другите хора смисъла на 

наказание, отхвърляне, неудоволствие или на безпомощност, самота и обърканост.  Близостта с 

възрастния изглежда или като непостижимо усилие (стратегия за деактивиране – избягващ стил 

на привързаност), или като заплащане на висока цена за осигуряване на близостта (стратегия за 

хиперактивиране – тревожен стил на привързаност).  

Три са основните аспекти в социо-емоционалното функциониране на детето, по които 

разпознаваме има ли несигурен стил на привързаност: 

 Устойчивост на вниманието, 

 Регулиране на емоциите, 

 Способност за мислене (символизация).  
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Тези категории се оценяват, като се наблюдава поведението на детето във взаимоотношенията 

му с родителя или с други важни фигури от неговата среда. На първо място се оценява 

устойчивостта на вниманието на детето или способността му да задържа задълго вниманието и 

интереса си върху конкретен обект или дейност. Децата с несигурна привързаност лесно губят 

интерес към заниманията, често сменят обектите си на интерес. В отношенията им с другите 

това се изразява в поведения като: трудно изграждане на приятелства с другите деца - децата с 

несигурна привързаност рядко имат приятели; трудно общуват с другите деца - общуването 

става главно през конфликти за надмощие, затова не са желани и често са изключени от другите 

деца; трудно изслушват другите и не се съобразяват с изискванията им; непрекъснато се движат 

и телата им трудно остават в покой. В игрите често сменят една игра с друга.  

Способността за регулиране на емоциите е втората важна характеристика, за която следим в 

оценката. Тя обозначава степента, в която детето съумява да овладее нахлулите в него чувства 

на тревога. Децата с несигурен стил на привързаност имат големи затруднения в това 

отношение. Те се проявяват в разнообразни поведения: те лесно се разтревожват; не обичат 

промените в нещата и отказите от възрастния да изпълни веднага желанията им; в такива 

моменти реагират със силен гняв, чупят, хвърлят неща и нараняват другите или себе си; бързо 

сменят радост с плач и обратно. Неспособността да удържат емоциите си понякога се проявавя в 

разнообразни телесни страдания и болести. В отношенията с възрастните или са прекомерно 

доверчиви към всички хора и не могат да разграничават близките от чуждите хора, или са 

твърде недоверчиви и не се заиграват лесно с възрастния. В игрите искат те да контролират 

ситуацията, очакват другия да ги следва, обичат да имат свои собствени играчки, които да не 

делят с други деца, очакват възрастния да има специално отношение към тях спрямо другите 

деца, много държат обстановката да не се променя и създават ритуали в срещите с тях и 

повторения в игрите.  

При децата с несигурна привързаност способността за мислене (ментализация и символизация) е 

силно ограничена. Трудността да се задържа вниманието върху обектите и заниманията с тях, 

породена от неспособност да се удържат непрекъснато връхлитащите го емоции, правят детето 

неспособно да се задълбочи и да подреди случващото се в поредицата от подобни ситуации от 

предишния си опит и така да му придаде смисъл. Мисленето и изказванията на тези деца 

обикновено са повърхностни, буквални и логически не добре организирани. Те трудно 

разпознават собствените чувства и тези на другите хора и трудно говорят за тях. Често такива 

деца имат забавяне в когнитивните си умения – говор, писане, смятане. В игрите или са пасивни 

и чакат възрастният да им предложи какво да правят, или преминават от игра в игра, като 

преобладава изразяването на емоциите през действия с нещата, но липсва фантазирането и 

изграждането на истории.  
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Д) Психосексуално развитие на детето (Фройд, Фенихел) 

Понятието „психосексуално” при Фройд подсказва, че сексуалността (неговата нагонна теория) 

винаги има психични компоненти. Също така, че нейното развитие не може да бъде сведено 

единствено до трансформациите на либидото и смяна на водещите ерогенни зони. С 

въвеждането на структурната теория (1923) става ясно, че описанието на сексуалното развитие 

трябва да включва: източниците на либидото и начините на оттичането му, характерните прояви 

на агресивния нагон, характерните за фазата отношения с обектите, интернализирането на 

забраните спрямо сексуалното задоволяване и проявите на агресия и произтичащите от нея 

опасности и конфликти.  

Всяка фаза от психосексуалното развитие на детето се характеризира със специална 

организация, образувана от свързването на тези функции.  

При разглеждане фазите на психосексуалното развитие се имат предвид следните техни 

характеристики: 

- Водеща ерогенна зона; 

- Начините за получаване на удоволствие; 

- Влияние на нагоните върху функциониране на егото; 

- Отношенията с обектите; 

- Присъщите на фазата прояви на агресия; 

- Разпределението на либидото; 

- Чертите на характера; 

- Синдромите на емоционалните разстройства, които се свързват с фиксациите към 

съответната фаза. 

Най-общо фазите са 4-ри: 

А) Орална: раждане – края на 1-та година 

Ерогенна зона – лигавицата на устата и кожата на тялото. Удоволствието се получава при 

сукане, допир до кожата на майката, къпане, подсушаване, по-късно хапане. Получаването на 

задоволяване първоначално е автоеротично, детето се изживява като психическа идентичност с 

майката. Т.е. тя не е самостоятелен обект, този стадии затова се нарича и „стадии без обект”. 

Налице е и вътрешна амбивалентност на детето. Егото търпи влияние на нагоните под формата 

на паметови следи на задоволяващи и фрустриращи преживявания. Либидото се разпределя, 

като автоеротизъм или първичен нарцисизъм. Първичните прояви на агресия са свързани с 

фантазии за поглъщане (унищожение) на обекта. Тази форма на враждебност, когато обекта не 

удовлетворява потребностите на егото, се нарича „орален садизъм”. Смята се, че „оралния 

еротизъм” и неговите прояви се запазва в редица поведения на възрастните: например целуване, 

навици за пиене и пушене, някои перверзни практики свързани с хапане и др. Има и орално-
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садистични фантазии за сукане, насочени към обект – те намират своето претворяване например 

в образа на вампирите. Приема се също така, че някой специфични страхове са свързани с 

оралния еротизъм, особено страхът, че може да бъдеш изяден или ухапан. 

Смята се, че фиксацията на орално равнище се свързва с манио-депресивните психози и 

пристрастяванията, но също някои шизофренни състояние и психосоматични заболявания. В 

този стадии се формират някои черти на характера (Карл Абрахам). Незадоволените в този 

орално-садистичен стадии имат силно изразено чувството за завист, прекалено силно търсят 

обич от околните, държат се враждебно и имат прекомерно предизвикателна реч. Достатъчно 

задоволените в периода на сукане са оптимистични и дружелюбни.       

Б) Анална – от 2-та година до към 3-та 

Ерогенна зона: ранна – анус, дебело черво; късна – задържане на екскрементите и игра с тях. 

Удоволствието се получава от отделяне на екскрементите, задържане и игра с тях, докосване на 

аналната зона. Нагоните влияят върху егото чрез амбивалентността на отделителния акт и 

ректумът, който е кух - може да изхвърля, но и може да поема. Първата от тези способности е 

първоизточник на мъжките тенденции, а втората – на женските; това е физиологичната основа 

на връзката между аналния еротизъм и бисексуалността. Според Фенихел изпразването на 

червата е образец на психичния процес – проекция. Проекцията е психичния еквивалент на 

аналната фаза, както интроекцията – на оралната. Тук се появява, т.нар. анимистки мироглед, 

т.е. придаването на одушевеност на неодушевени предмети. Тук, макар и в зачатъчна форма 

започва разграничаването между фантазния и реално съществуващия обект. Амбивалентният 

характер на аналните импулси дава повод на Карл Абрахам да раздели тази фаза на две субфази: 

първата е садистична и се свързва с удоволствието от отделянето, втората се свързва с 

удоволствие от задържането на обекта, при което той се запазва. За тази фаза е характерно 

свързването на либидни и деструктивни импулси, което се нарича „анален садизъм”, а 

насочването му към собствената личност представлява една от формите на мазохизма – 

ерогенния мазохизъм (Лоч, 1989) 

Фройд описва т.нар. „анален характер”, отличаващ се с 3 основни свойства, производни на 

аналното отношение към обекта: подреденост, пестеливост и упорство (своенравие, инат). Тези 

качества са най-силно изразени при хора с натрапливи неврози и натраплив характер. Качества 

като подреденост, чистоплътност и надеждност са следствие от образуване на реакции срещу 

удоволствието от заниманията с нечистотиите. В тази фаза се появява и повишен интерес и 

любопитство към гениталиите и децата започват да възприемат анатомичните разлики между 

половете.  
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В) Фалическа/Детска генитална – от 3 до към 6 год. 

В последната фаза на детската сексуалност ролята на водеща ерогенна зона, поемат гениталиите. 

Между аналната и детската генитална фаза се наблюдава преходен период, в който преобладава 

уретралния еротизъм, тя се означава, като:  

Уретрална фаза. Първичната цел на уретралния еротизъм е удоволствието от уринирането и от 

задържането на урината. Първичната цел на уретралния еротизъм е удоволствието от 

уринирането и от задържането на урината. То е аналогично с удоволствието от задържането на 

фекалиите и от конфликтите свързани с него.  

Тъй като гениталиите и органите на уринирането до голяма степен съвпадат, първите генитални 

желания са тясно свързани с уретрално-еротичните. При момчетата, идентифицирането с пениса 

получава силен нарцистичен катексис, притежаването му се свързва с чувство на гордост. Това 

обаче според Фройд не се свързва с разлика между половете, а с разлика между хора, „които 

имат пенис” и такива „които са кастрирани”. Когато е принудено да приеме, че има хора без 

пенис, детето решава, че тези хора са го загубили. Страхът от загуба на този много чувствителен 

и високо ценен орган се нарича, страх от кастрация.  

Страхът от кастрация при момчетата във фалическия период може да се сравни със страха да не 

бъде изядено в оралния период и страха от ограбване съдържанието на тялото през аналния 

период; той представлява кулминация на фантазните страхове от увреждане на тялото. 

Момичетата също разделят хората на притежаващи пенис и кастрирани. Емоционалната реакция 

е чувство на завист. Т.е. желание да има пенис води момичето да временна идентификация с 

момчето, опитва се да се мери с него, т.е. развива „фалическо съперничество”.  

От гледна точка на формирания характер, Фенихел описва срама, като специфична защита 

срещу уретралните изкушения и амбицията като борба срещу този срам.  

Различните варианти на хистеричния характер са производни на фалически фиксации: такива 

например са женските характери на „отмъстителката” и „кастриращата жена”, чиито невротични 

особености се мотивират от стремежа да се „накаже” мъжа за това, че притежава пенис, както и 

срещащия се при мъжете „пасивно-женствен” и „фалично-нарцистичен” характер, обусловени 

от страха от кастрация.   

 

2. Травма и особености на отношенията родител-дете 

А)  Видове травмиращи събития 

Основна човешка способност е умението да разпознава и предвижда заплахите в живота. 

Още от най-ранна възраст всеки се научава да прогнозира, да предвижда събитията, да прави 
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хипотези за реалността. Въпреки това обаче, ситуациите рядко се случват по желан сценарий. 

Често имаме усещането, че живота върви пред нас, че събитията ни “заливат” и се “задушаваме” 

в безпомощността си да сме в синхрон с тях. Това обикновено е придружено от усещането за 

пълно физическо и психическо изразходване. Реалността се променя бързо и непрекъснато 

поставя на изпитание нашата способност да й отреагираме адекватно. В такива случаи най-

полезна за нас се оказва способността да забравяме. “Времето лекува”, но не и неразрешените 

конфликти. Умът ни притежава способността да намира най-странните моменти и начини, за да 

напомни за забравеното. Спонтанното и неочаквано връщане към някое събитие може и да е 

само бледо чувство, но не рядко споменът се превръща в болезнено преживяване. Тогава 

забравеното ни връхлита с такава сила, че често води до объркване на спомена с настоящето. 

Подобно е припомнянето на събитията, в които човек е станал обект на насилие. Това са 

дълбоко травмиращи ситуации, които изцяло объркват представите за абсолютна сигурност. 

Общо за тях е, че не зависят от индивидуалните желания, а възможностите за предварителна 

настройка към тях са ограничени. Преживяването на травматично събитие е изключително 

индивидуално и всеки има свой ресурс за справяне. Няма човек, на когото да са му спестени 

подобни преживявания. Независимо от личностовите си характеристики, по време на 

насилствения акт, жертвата е принудена да използва познатите й примитивни начини за 

справяне. Това са защитните механизми отричане, дисоциация, изтласкване. Несъзнателният 

стремеж към физическо оцеляване оставя следи (понякога незабележими, понякога драстични), 

които до голяма степен определят живота и по-нататъшното съществуване на индивида.  

В зависимост от природата на заплахата, която човек преживява (от безобидно насилие до 

опасност за живота) и степента и продължителността на насилието (единично и многократно 

повтарящо се), можем да разгледаме четири типа травмиращи събития и техните последици :  

• При единично излагане на травмираща ситуация, не застрашаваща живота, обикновено 

настъпва когнитивен дисонанс - човек трябва да се подчини на конкретните изисквания на по-

силния (родител, началник), иначе ще понесе някакви неприятни последствия. Това е тревожно 

дестабилизираща ситуация, която контрастира с хармоничното преживяване в ежедневието на 

конкретния индивид (човек, обран на улицата). Човекът най-често се пита “какво става тук?” и 

започва да строи обяснителни схеми на основата на миналия си опит, и регресира към 

първичните си незрели емоции, за да си даде обяснение.  

• Когато ситуацията е единична, но носи сериозна заплаха за живота и целостта на 

индивида (тежка злополука, нападение, изнасилване, отвличане, тероризъм или друго 

престъпление срещу личността), най-честата реакция е “това не може да бъде”. Ситуацията 

сякаш залива човека, той “потъва” в нея, загубва самообладание. Актът на насилие се появява 

извън параметрите на това, което може да бъде предвидено - трудно можем да предвидим 

терора, ужаса, болката, ситуацията, в която ще сме обект на мъчение от друг човек.  
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По време на насилие най-често използван защитен механизъм е дисоциацията. Това е 

стеснение на съзнанието, което позволява на жертвата да “откъсне” силно травмиращите 

аспекти от реалността и да ги забрави. Това се последва от усещането, че човек сякаш е свидетел 

на събитие, което не го засяга лично, не се съпротивлява. Споменът за подобна реакция може да 

е причина за чувство за вина. От друга страна насилникът “заявява”, че щом жертвата не се е 

борила, значи й е харесало. Дисоциативните състояния (т.е. причинените от дисоциацията 

интрузивни спомени и кошмари, халюцинации, flashbacks) продължават от няколко секунди до 

няколко часа, или дни, в които откъснатите компоненти от събитието се преживяват отново и 

човек се държи така, сякаш преживява събитието в момента. Резултат от дисоциация е друг вид 

защита - инкапсулация. В състояние на абсолютна безпомощност, жертвата не е в състояние да 

понесе и задържи усещанията и афекта за себе си и за травмата. Затова тя ги резюмира, изолира 

ги от процесите на кодиране, които протичат в паметта и ги затваря в собствена капсула. Това 

резюме наподобява капсула на времето, която като бъде отворена години по-късно, разкрива 

съдържанието на ужаса такъв, какъвто той е бил по време на събитието. Така човек успява да 

превърне огромната опасност в нещо, което изглежда ограничено, свива го, пакетира го и го 

изтласква. Това е и една от причините жертвата да се стреми да избягва мисли или чувства, 

свързани с травматичното събитие или действия и ситуации, които възбуждат спомени за него. 

В противен случай може да изпита реален ужас и страх при среща с обект, напомнящ за 

събитието (жена изнасилена в такси). Друго следствие може да е невъзможност да се припомнят 

важни аспекти от травмата (дисоциативна амнезия).   

• Повтарящо се насилие, което не застрашава живота е много познатият в патриархалните 

общества процес на повседневна социализация, на която всеки е подложен от своите родители и 

възпитатели. Под формата на възпитание, насилието се предава като комуникативен модел на 

всяка следваща генерация. Почти няма дете, израснало в подобно обкръжение, което да не е 

подлагано на наказания, лишения и санкции от своите родители и възпитатели. Без да си дават 

сметка за това, възрастните лесно преминават граница между възпитание и насилие. 

“Втълпяването” и “избиването” от главата, “наливането на ум”, лишават детето от възможността 

само да изследва реалността в сигурната среда на своите родители. То губи шанса да се пробва и 

да греши, да изгради собствена представа за света и да израсне като зряла и автономна личност. 

И тъй като най-добре познава страха и насилието, детето ги приема като единствен сигурен 

модел за взаимодействие с другите. Вероятният механизъм за това е приемането на образа на 

насилника (идентификация с насилника). За да оцелее, детето трябва да разреши сериозен 

конфликт - то трябва да определи за лош или себе си, или образа на насилника. Ако вътрешният 

обект (производно на родителя насилник) е лош, не остава никаква надежда, че положението ще 

се подобри. Но ако детето убеди себе си, че родителят се държи зле, защото то е лошо или е 

направило нещо погрешно, тогава остава надеждата, че щом се поправи, родителят ще стане 

добър. “По-добре да си грешник в свят, управляван от Господ, отколкото да живееш в свят, 

ръководен от Дявола. Грешникът в света на Господ може да е лош, но съществува сигурността, 

че около него светът е добър, че винаги има надежда за покаяние. В света на Дявола можеш да 
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избегнеш съдбата на грешник, но си лош, защото светът около тебе е такъв. Чувство за 

сигурност или надежда за покаяние няма. Остават единствено смъртта и разрушението” 

(Fairbairn). По този начин детето приема злото, за да запази връзката с родителя. Негативната 

представа за себе си остава, дори когато насилие вече реално няма, и така става част от 

личностовата структура на детето. Всепроникващото чувство за вътрешно зло става ядрото, 

около което се изгражда неговата идентичност. Убеждението, че си лош, ти дава опората, че 

можеш да контролираш реалността. Този психичен процес на интернализиране на чувството на 

вина от детето (жертвата) се нарича виктимизация. 

• Непрекъснато повтарящо се насилие с реална заплаха за живота (концентрационни лагери, 

тоталитарни режими, война, изтезания, пленничество). В условията на зависимост, причина за 

психичната травма могат да бъдат опитите за идеологическо въздействие. Често обаче 

“безобидното преподаване на идеологията” преминава в сериозно и непрекъснато повтарящо се 

насилие, носещо опасност за живота. Механизмът се нарича “промиване на ума”: чрез 

редуването на насилие и “добронамерени” жестове, жертвата се принуждава да се отрече от 

своите идеи, от правото на собствена истина. На тяхно място човек трябва да приеме ценностите 

на овластените, за да може да оцелее поне физически. Ефектите обикновено са подчинение, 

индиферентност, безчувственост, вцепенение, безверие в бъдещето, отказване от миналото. 

Въпреки че “промиването на ума” е добре познато на тоталитарните режими, то не е само 

инструмент за премахване на политическите разногласия. Сутеньори, надзиратели, похитители 

използват този механизъм от позиция на силата, за да пречупят волята и да поемат контрола над 

поривите и целия живот на своите жертви. Така по-слабият насилствено е лишаван от човешкия 

си облик, за да се превърне в лесна за управление марионетка. Насилникът става част от 

психичната структура и по този начин поема вътрешния контрол. 

Начините за преживяване на насилието са изключително индивидуални и всеки човек има 

свои вътрешни механизми за справяне, които е усвоявал в процеса на развитието си. Описаните 

последици са само част от поведенческите промени, които съпътстват преживяно насилие. 

Общото е, че подобно събитие до голяма степен определя живота и нормалното психично 

функциониране. В тази връзка, когато не бъде потърсена помощ за психическо възстановяване 

(т.е когато травмата не бъде лекувана), в своето емоционално развитие човек престава да 

функционира като зряла личност. Сериозните последици (отключване на психози, личностови 

разстройства, наркомании, алкохолизъм, тежка депресия, опити за самоубийство) обхващат вече 

не само личността на пострадалия, но и непосредственото му обкръжение (жертвите сами 

поемат пътя на бруталност и незачитане на себеподобните). 

Б) Родителски стилове и проблеми на отношенията в семейството 

Като прототип на истинска човешка връзка, психичната връзка родител – дете не е напълно 

позитивна, а има и негативни елементи. Двамата родители внасят в нея комбинацията от любов и 

враждебност – чувства, които характеризират емоционалния живот на всички човешки същества 

– независимо дали са зрели или все още не. Не трябва да се очаква родителстването да е 
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перфектно, а по-скоро “достатъчно добро”. Родителстването трябва да се разглежда в термините 

на това да бъдеш адекватен в действията си спрямо конкретното дете в конкретните условия. Тук 

се защитава разумната гъвкавост в практиките по отглеждане на деца, взимайки предвид 

различните нужди на децата в спектъра на тяхното развитие.  

 

Съществуват пет основни нужди на децата като мерило за “достатъчно доброто” 

родителстване (Winnicott): 

1. Физическа грижа и защита 

2. Привързаност и одобрение 

3. Стимулиране и обучение 

4. Последователен и подходящ за възрастта на детето и развитието му контрол и възпитателен 

подход. 

5. Възможност и насърчаване на детето да развие постепенно автономия (което за него означава 

постепенно поемане на контрола върху собствения си живот). 

 

Трудностите при възпитанието на децата могат да възникнат както от липсата на знание от 

страна на родителите за физическите и психически нужди на техните деца, така и от липсата на 

подкрепящи системи, които биха помогнали на родителите да се справят по-положително и по-

малко стресово с отглеждането на детето си.  

Трудното детско поведение (което може да предизвика фрустрация, яд, безпомощност и 

раздразнение), бедността и други видове стрес от средата, могат да попречат и значително да 

ограничат адекватното родителстване.  

Качеството на родителстването често е огледален образ на собствения детски опит на 

родителите. Тези родители възпитават децата си по подобен начин, по който са били възпитавани 

те самите. 

 Съществуват, разбира се, и по-съществени фактори, които се отнасят не само до пасивното 

физическо и емоционално неглижиране, но също така и до сигурността на детето: домашно 

насилие, алкохолизъм, наркомания, и много други, всеки от които играе своята увреждаща роля. 

 

Много изследвания свързват насилието над деца с определени родителски и семейни 

характеристики и поведения. 

 Нездравите и често насилствени отношения между родителите са обичайна 

характеристика. Честите кавги, физическото насилие между съпрузите, жестокостта и 

атмосферата на постоянна тревожност и страх характеризират семейната среда, която 

носи дистрес на децата. Родителското въздействие е насилствено или мълчаливо: 

комуникацията между родителите и децата е слаба и се заключава единствено в 

заповеди и упреци. Когато биват изложени на често насилие от страна на родителите, 

децата възприемат същия модел на поведение и реагират агресивно спрямо братята 

и/или сестрите си и връстниците си (Patterson, 1982). Дългото излагане на насилие е 

очевидно дори след развод - решението за раздяла не означава, че пререканията или 

насилието ще спрат. 

 Злоупотребата с алкохол е тясно свързана с насилие и сериозни финансови проблеми 

в семейството. Изследването на Savage (1993) показва, че 75% от изследваната група 

сериозно злоупотребяващи с алкохол майки, оставят децата си да се грижат сами за 

себе си. На тези деца не им е била осигурена достатъчно храна, дрехи и други 

необходимости. Връзката между тези майки и децата им почти не е съществувала. При 
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децата често липсва или съществува в много малка степен насърчаване от страна на 

майката, те са обикновено мръсни, запуснати и емоционално неглижирани. 

Надзираването на тези деца е слабо и те не получават внимание и напътствия.  

 

В) Особености на отношенията майка - дете 

 

Стилове на общуване и характерно поведение: 

 
ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБЩУВАНЕ 
ГРИЖЕЩИЯТ СЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ГРИЖЕЩИЯ СЕ РЕАКЦИИ НА ДЕЦАТА 

 

Властен, 

нетърпелив и 

ядосан 

Често го насилва да яде, крещи, 

пляска го, кара детето да бърза 

когато се храни, фрустрира се и 

става гневна           

Страх, тревожност, 

плашливост отказ да се 

храни, плач, гадене и 

повръщане. Отбягване 

на храна 

Незаинтересован и 

неглижиращ 

Неадекватна калоричност на 

храната, невъзможност да 

осигурява подходяща храна, не 

разбира или разбира погрешно 

сигналите на глад 

Загуба на тегло, 

летаргични и 

отдръпнати, изоставане 

в развитието, тъга и 

пасивност 

Непостоянен и 

пасивен   

Лесно се афектира от 

чувства.Депресивен, с ниско 

самочувствие, безпомощен, 

тревожен и отчаян 

Слаб физически растеж 

и забавено развитие 

(особено по отношение 

на езиковото и 

социално поведение) 

Решителен и 

прилъгващ    

Находчив, гъвкав, търпелив при 

справяне с трудностите, опитва 

различни начини за да преодолее 

съпротивите на детето       

Дълъг период на 

хранене, капризност, 

гадене, плюе храна, 

задържа храна в устата 

си 

 

Г) Взаимоотношения родител - дете 

 

Тук са описани някои типове враждебни и насилствени отношения между родители и деца, които често 

водят до жестоки форми на малтретиране. 

1. Ограничен и враждебен физически контакт – липса на контакт (като прегръщане, гушкане, носене 

на ръце, държане на колене) 

2. Липса на очен контакт или усмивка към детето (ако очният контакт съществува, той е студен и 

гневен) 

3. Ограничени вербални контакти (ако съществуват, те са под формата на команди, крясъци, викове, 

критикуване, подценяване или унижаване) 

4. Игнориране на съществуването на детето или избягване на детето 

5. Физическо нараняване на детето (с удряне, разтърсване или шамаросване) 

6. Отхвърляне 
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7. Физическо неглижиране (неподсигуряване на храна и облекло, наглеждане, стимулиране, 

напътстване, обучение, подсигуряване) 

8. Нанасяне на психична болка (чрез заплахи, предизвикване на тревожност, внушаване на страх и 

чрез лишаване на детето от внимание и любов) 

 

Трябва да се отбележи, че тези деца имат труден темперамент и са били трудни за отглеждане. Те 

имат проблеми в биологичното развитие, раздразнителни са, трудно е да ги разсееш или извадиш от 

лошите им настроения. Те са непривлекателни (не правят впечатление) и трудно се харесват – не само 

от родителите и семействата им, но и от всички, които се грижат за тях – напр. медицински сестри, 

учители, лекари или приемни родители. 

 

 
                                                                    МАЛТРЕТИРАНЕ 

 

 

 

 
            ОТХВЪРЛЯНЕ                                                                                                                             НЕГЛИЖИРАНЕ 

 

 

                                                                СОЦИАЛНА                              ЕМОЦИОНАЛНА 

                                                                ИЗОЛАЦИЯ                                 ЖЕСТОКОСТ 

 

 

 

                ЖЕСТОКА                                             ФИЗИЧЕСКО                                                               СЕКСУАЛНО 

            ДИСЦИПЛИНА                                           НАСИЛИЕ                                                                     НАСИЛИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Насилие и особености на отношенията насилник-жертва 

 

А) Общо определение и видове насилие над дете/деца: 
 

„Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, 

пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда 

върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява 

в семейна, училищна и социална среда. 

 

Насилието от страна на родители спрямо дете може да бъде:  

1. Физическо – побой, изтезание, нараняване и др. 

2. Сексуално – намеци, показване, реално извършване на акт 

3. Емоционален тормоз – викане, заплахи, тежки наказания, дисбалансирано поведение и 

др. 
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4. Неглект – отказ от комуникация, неангажиране, изоставяне и др. 

5. Експлоатация – насилие спрямо детето с цел икономическа печалба. 

 

1. Физическо малтретиране 

Физическото малтретиране на детето е в резултат от действителна или потенциална вреда от 

взаимодействие или липса на взаимодействие, което е в рамките на контрола на родителя или 

човека, полагащ грижи, при единични или повтарящи се инциденти. 

Примери за физическо насилие са: блъскане, ритане, хвърляне, щипане, разлюляване, 

притискане, отравяне, изгаряне, заливане с гореща вода или излагане на детето на пара.  

Физическо насилие е, ако родителят или този, който се грижи за детето или друг възрастен 

човек съзнателно причинява симптоми на болест у детето. 

 

2. Сексуално малтретиране 

Сексуалното малтретиране на детето е въвличането му в сексуална дейност, която то не разбира 

напълно, не е способно да даде информирано съгласие или за което детето не е подготвено 

според развитието си и не може да даде съгласие. Сексуалното малтретиране се доказва чрез 

дейност между дете и възрастен или друго дете, което по възраст или развитие, може да носи 

отговорност и когато дейността възнамерява да задоволи нуждите на друг човек.  

То може да включва, но не е ограничено до: 

 примамване или принуждаване на детето да се ангажира в незаконна сексуална 

дейност (полово сношение, сексуално докосване или принудено да гледа 

сексуален акт, ексхибизионизъм); 

 експлоататорска употреба на детето при проституция или друга незаконова 

сексуална практика; 

 експлоататорска употреба на детето в порнографски изяви или материали. 

Важно е да се разграничи нормативното поведение, което е подходящо при изучаване на тялото 

и сексуалността, особено при юношите от поведение, което е малтретиране. 

 

3. Емоционално малтретиране 

Емоционалното малтретиране включва липсата на подходяща за развитието подкрепяща среда, 

така че детето да може да развие стабилна и пълна гама емоционални и социални компетенции, 

съизмерими с неговия личностен потенциал и в контекста на обществото в което детето живее. 

Може да има също действия към детето, които са с  риск да предизвикат вреда за здравето му 

или да попречат на физическото, емоционалното и социално развитие.   

Емоционалното малтретиране може да се прояви, като: ограничаване на движението, примери 

на подценяване, хулене, набелязване на изкупителна жертва, заплашване, белязане, 

дискриминиране, осмиване или други нефизически форми на враждебно отхвърлящо 

отношение, излагане на конфузни и травмиращи събития и взаимодействия (т.е. насилие в 

семейството), използване на детето за удовлетворяване на психологически нужди на 

родителя/настойника, социална изолация.  

 

4. Пренебрегване и пренебрежително поведение, неглижиране 

„Пренебрегване“ е 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 
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състояние да го направи. Пренебрегване се появява, когато родителите не могат или се провалят 

в задоволяването и посрещането на базисните потребности на детето, като например 

осигуряване на подходяща храна, подслон, топлина, хигиена и медицински грижи. Детето може, 

също така, да бъде неглижирано чрез липсата на адекватно наблюдение и внимание, контрол, 

например когато малко дете е оставено само или в компанията на дори още по-малко дете, 

когато на детето се позволява да се скита само без каквото и да е наблюдение и загриженост за 

местонахождението му. 

Пренебрегването обикновено се свързва с това да не се прави нещо, а не толкова с активно 

действие да наврежда на детето. 

 

5. Експлоатация 

Комерсиалната или друга експлоатация на детето се отнася до използването на детето в работа 

или други дейности с цел печалба.  Експлоатацията включва, но не е ограничено до детски труд 

и детска проституция, отвличане и/или продажба на деца с цел за работа или сексуална 

експлоатация.   

Изключително рядко се срещат случаи на деца, пострадали само от един вид насилие. Например, 

децата, които са физически и/или сексуално малтретирани, обикновено страдат и от 

емоционално малтретиране като загуба на доверието във възрастните и ниска степен на 

самочувствие и вяра в себе си. 

 

Симптоми на жертвата на физическо насилие 

 

Деца - затвореност /апатия/, агресивно поведение, сподавен 

плач, емоционална зависимост, избягване на зрителен контакт, 

безразборна привързаност, неориентираност в обстановката. 

 

Юноши - затвореност /апатия/, агресивно и саморазрушително 

поведение, самонараняване, проблеми в училище, страх от провал, злоупотреба с различни 

субстанции, бягство от къщи. 

 

Младежи - отчужденост, агресивно и антисоциално 

поведение, неразбирателство с младежи на същата възраст,  

търсещи вниманието на възрастните по девиантен начин: бягства от къщи и употреба на 

алкохол, наркотици и др., проблеми в училище. 

 

Симптоми на жертвата на сексуално насилие 

 

Деца - сексуализирано поведение, ригидност, емоционална 

зависимост, пасивност, затвореност, превъзбуденост, затруднения при храненето. 

 

Юноши - сексуализирано поведение, неспособност да се 

привърже към юноши на същата възраст, разсеяност, нарушения в храненето /булимия, 

анорексия, затлъстяване/, проблеми в училище. 

 

Младежи - сексуализирано поведение и позьорство, разврат и 
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промискуитетно поведение, неподчинение или сговорчивост, доведени до крайно изолиране, 

страх, самонараняване, симптоми за самоубийство, псевдо-зрялост, смущения в храненето, 

злоупотреби с алкохол и наркотици, бягство от къщи. 

 

Б) Реакции и дисфункции при употреба на насилие над дете 

 Физическо насилие 

През 1962 г. за първи път е описан “Синдромът на битото дете” и това създава широк 

интерес към темата за физическото малтретиране на децата. В САЩ на тази основа започва да се 

изследва този сериозен педиатричен и социален проблем. При широко мащабни изследвания през 

1986 и 1992 година в САЩ се установява, че жертви на физическо малтретиране са съответно 1,4 

милиона и 3 милиона деца. Впечатляващо в тези изследвания е, че смъртните случаи от 

споменатите по–горе случаи са съответно 2000 и 5000 и са най-чести при децата до 3 години. 

 

Физическите последствия от малтретирането са: фрактури, дислокации, изгаряния, 

неврологични дефицити или увреди на вътрешни органи. 

 

“ Синдромът на битото дете” е описан от американския психиатър С. Кемпе и той включва 

психологически и поведенчески характеристики, които са типични за децата, които са били 

малтретирани. Сред тях най-съществените са: 

 Увредено чувство за собствена ценност – ниска себеоценка и тревожност. 

 Лоши контакти с връстниците, социално изолирани. Оттеглени, уплашени.  

 Подозрителни към възрастните, извън малтретиращите родители 

 Отдалечено проявяват в по-късните години сериозни физически и психологически 

проблеми 

 

Малтретираните деца са травматизирани не само от самото физическо насилие, а като цяло 

от патологичния климат в семейството, в което насилието е свръх налагано. Децата, които са 

малтретирани, имат по-ниска способност да вербализират преживяванията си. Това създава 

сериозни затруднения в опита да им се съдейства, тъй като те много по-трудно говорят за 

травматичните си преживявания, като това се изразява дори в опита им да прикрият 

нараняванията си или да ги разкрият мълчаливо.  

 

Множество изследвания и проучвания на случаи показват, че физическото малтретиране на дете 

е отговор на преживяванията на родителя на фрустрация и гняв. Явлението е пряк израз на 

родителска неспособност за справяне с отговорностите и задълженията, поради липса на 

личностов капацитет на родителя, поради родителска свърхнатовареност или стрес. 

Личностни предиспозиции и неблагоприятни условия на средата в съчетание са най-общо 

казано причина за практикуването на този тип агресивно поведение. 

Най-често това са:  

  История на насилие в семейството на родителите – способността за отглеждане на едно 

дете е пряко повлияна от детските преживявания на родителите . Депривацията, 

неглижирането и физическото малтретиране в детството са от особено значение и 

предопределят в голяма степен подобно поведение. Според някои психотерапевти липса на 
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грижа от майката и неразрешен сиблингов конфликт на бащите в тяхното детство са в основата 

на малтретирането. Бащите малтретират от ревност към близостта на майката с детето.  

 Ниско самочувствие и себеоценка на родителите – Доказано е, че малтретиращите майки 

имат ниско самочувствие, най-често породено от хронично отхвърляне и критикуване в 

тяхното детство 

  Културални особености – Идеята, че физическите наказания са средство за възпитание 

 Когнитивни увреди или нисък интелект – Установено е, че повечето от половината 

малтретиращи децата си родители са с граничен и до нормата.   

 Липса на социална поддръжка на родителя – липса на помощ или на партньор (самотен 

родител). Оскъдните контакти с приятели намаляват възможността за създаване и 

поддържане на нормални и корективни родителски модели. 

 Много деца в семейството 

 Ниска възраст на родителите – Според световните статистики особено висок е процентът 

на деца, малтретирани от майки до 30 години., 

 Стрес от средата 

 Психично заболяване на родителите – Най-често срещаната психопатология при 

малтретиращите родители са личностовите разстройства. Прави впечатление, че бащите са с 

често с лабилна или антисоциална личност, а майките са депресивни.  

 Злоупотреба с алкохол или наркотици от родителите 

 

Всички тези фактори оказват кумулативен негативен ефект върху родителстването и създават 

склонност към малтретиране. 

 

Физически малтретираните деца развиват следните симптоми и разстройства: 

 

Тревожни разстройства 

Това са тревожни състояния, разстройства на съня, нощни кошмари и соматични 

оплаквания. Картина на ПТСР (пост-травматично стресово разстройство) – разговор в теми, 

изразяващи малтретирането, “травматични” игри, флешбек, стесняване на афекта, повишена 

раздразнителност,  хипервигилитет и изострени реакции. 

 

Параноидни реакции и недоверие 

При ранното малтретиране и отхвърляне се нарушава изграждането на “първично доверие 

в света” и т.н наречения при бебетата “синдром на застиналата бдителност”, счита се че те са 

основа на възникващо по-нататък параноидно поведение. 

 

Увредено усещане за собствена ценност 

Хроничното физическо малтретиране води до убеждението, че това се случва, защото 

детето е лошо, небрежно и наивно, и по тази причина заслужава това, което му се случва. Като 

цяло това определя занижената себеоценка. 

 

Депресия и суицидно поведение 

При малтретирани деца се описват социално и афективно оттегляне, намален капацитет за 

преживяване на удоволствие и склонност към негативни афекти като мъка и гняв. Данни за 

себедеструктивно поведение са документирани при около 40 % от деца, малтретирани в латентния 
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възрастов период. Сред малтретирани и неглижирани деца е съобщавана автомутилация. 

Съобщава се за висок процент на суициди сред малтретирани, избягали от къщи. Знае се също 

така, че и майките, малтретиращи децата си, по-често правят суицидни опити. Смята се, че 

малтретирани деца могат да приемат един зависим от болка начин на живот с повтарящи се връзки 

с любовно-мазохистичен характер по модела на връзката с малтретиращия родител, които 

представляват опитите на детето да повтаря, управлява и господства над травматичното влияние 

на първоначално малтретиране. 

 

Увреден контрол над импулсите 

Агресивно и нападателно поведение, израз на “идентификация с агресора” като основен 

защитен механизъм. Жертвите на физическо малтретиране често показват антисоциално 

поведение в училище и по време на юношеството и са рискови за малтретиране на собственото 

бъдещо потомство. 

 

Когнитивни увреди и увреди на развитието 

Чести са когнитивните и интелектуални задръжки, доказвани в стандартизирани тестове. 

Следва да се знае, че често когнитивните увреди могат да предшестват и дори провокират 

малтретирането. В други случаи могат да са резултат на инхибиция, например речеви и езикови 

увреди, ако детето е било бито, докато плаче или вокализира. 

 

Отношения с родителите: 

 

 Външно изглеждат в близки отношения, а родителите правят впечатление на загрижени 

(детето е добре облечено, нахранено и обгрижвано ) 

 Родителят сам води детето при лекари и винаги е плътно с него на прегледите 

 Родителят е много загрижен за детето и амбивалентен към собствената си роля при 

описваните инциденти 

 Като цяло общуват по-малко и предимно с негативни форми и рядко с позитивен афект 

 

Според някои изследователи на отношенията малтретиращ родител – дете, те могат да бъдат 

описани като порочен кръг. 

 

Особености на външния вид и характер на травмите, потвърждаващи физическо насилие 

над деца 

 
 

Външен вид 1. Специфични физически увреждания 

(отпечатъци от пръсти, от колан, изгаряния 

от цигара) 

2. Забавяне на физическото развитие; 

3. Занемарен външен вид; 

4. Агресия към другите деца. 

Основни видове 

физически травми: 

 

 

 

 



                Finding, Investigating, Redress and Support 
This project has received funding from the  European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant 
agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 e-mail: info@kidsprotect.eu, web: www.kidsprotect.eu 

 

 

        

 
The content of this document represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

По тялото: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На главата: 

1. Синини; 

2. Натъртвания 

3. Рани; 

4. Следи от допир до горещи предмети и 

цигари; 

5. Следи от удари с колан; 

6. Различна давност на получените 

наранявания, симетричност на 

нараняванията, поява след уикенда 

7. Травматично увреждане на вътрешни органи 

или на кости. 

8. Психосоматични симптоми – дерматити, 

язви, хранителни разстройства, безсъние, 

слабост, главоболие 

 

1. Кръвоизлив в очите ; 

2. Участъци с липса на коса; 

3. Разбити и увредени зъби; 

4. Наранявания и белези около устните. 

5. Зрителни или слухови дефекти 

6. Сътресение на мозъка – главоболие, гадене и 

повръщане, световъртеж, загуба на 

съзнание. 
 

 

Възрастови особености в поведението при физическо насилие 

 

 

Възраст Белези 

От 0 до 6 месеца 1. Слаба подвижност; 

2. Безразличие към заобикалящия свят; 

3. Отсъствие или слаба реакция на външни стимули; 

4. Липса на усмивка към 3-6 месец.  

 

От 6 месеца до 1.5 

години 

1. Страх от родителите; 

2. Страх от физически контакт с възрастни; 

3. Постоянно и безпричинно напрежение; 

4. Постоянна плачливост; 

5. Ужас при опита на възрастните да го вземат на 

ръце;  

  

От 1.5 до 3 години 1. Страх от възрастните; 

2. Честа плачливост и липса на радост; 

3. Реакция на страх от плач на други деца; 
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4. Крайни реакции – от прекомерна агресивност до 

безчувственост 

 

От 3 до 6 години 1. Примирение със случващото се и липса на 

съпротива; 

2. Пасивна реакция на болка; 

3. Болезнено отношение към критика; 

4. Изискващо поведение, крайна отстъпчивост; 

5. Псевдо-зряло поведение – външно копиране 

поведението на възрастните; 

6. Негативизъм, агресивност; 

7. Чести лъжи; 

8. Жестоко отношение към животните; 

 

Начална училищна 

възраст 

1. Опити да бъдат прикрити раните; 

2. Липса на приятели, затвореност, уединение; 

3. Страх да се прибере вкъщи след училище. 

 
Пубертет 1. Бягства от дома; 

2. Опити за самоубийство; 

3. Криминални и антиобществени прояви; 

4. Употреба на алкохол и наркотици. 
 

 

 
 Неглект и емоционално насилие 

Психическото малтретиране се определя като конкретна атака от страна на възрастен 

върху  развитието на Аз-а и социалната компетентност на детето.  

 

Емоционалното малтретиране и враждебно или индиферентно родителско поведение, което 

уврежда детското самочувствие, понижава усещането за постижения, намалява чувството за 

принадлежност, препятства здравословното и витално развитие и спира детското благополучие. 

 

Изведени са пет основни типа увреждащо родителско поведение: 

 отхвърляне,  

 изолиране, 

 тероризиране,  

 игнориране  

 развращаване.  

 

Други видове емоционално и психически увреждащи родителски поведения:  

 липса на социализация 

 експлоатиране  

 липса на емоционален отговор. 
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Поведенческите определения на тези действия са много трудни – първо, защото повечето деца 

имат подобни преживявания от време на време, и, второ, защото единичните или редки актове на 

емоционално насилие или неглижиране нямат жестокия и болезнен ефект на физическото 

насилие. Знае се, че болката от емоционалното малтретиране е резултат от натрупване на 

ефектите на множество повтарящи се такива актове. Тези подтипове, въпреки че е трудно да 

бъдат измерени, дават полезна информация и рамка за целите на оценката на такива деца.  

 

Емоционалното малтретиране включва родителски действия, които осуетяват основните 

емоционални нужди на детето, като: психическа безопасност, нужда от семейна среда без 

разпростираща се враждебност и насилие, нужда от присъстващи и стабилни грижещи се 

възрастни и нужда от самоуважение –напр. нужда от позитивно отношение и липсата на 

ексцесивни негативни или нереалистични оценки. 

 

 

Емоционално насилие и неглижиране – ефекти върху подрастващото дете, развитийни 

задачи 

 

Възраст

ов 

период 

Характеристика, 

която трябва да се 

постигне 

Основна пречка за 

постигането й 

Фактори, които 

улесняват 

постигането й 

До 2 год. Чувство на доверие 

и сигурност 

Неглижиране, 

насилие, лишаване 

от постоянната и 

необходима обич 

през детството; 

безчувственост; 

ранно отбиване 

Ако родителите 

осъзнаят важността на 

детските нужди, детето 

развива по-силно 

чувство на доверие, 

отколкото на недоверие 

От 2 до 4 

год. 

Автономия – детето 

възприема себе си 

като самостоятелно 

обособен индивид, 

отделно от 

родителите си, 

въпреки че зависи 

от тях. 

Състояния, които 

влияят на 

постигането на 

усещане за 

адекватност или на 

придобиването на 

умения – напр. 

говорене. 

Ако родителите 

награждават  

успешното детско 

поведение и не го 

засрамват при 

провалите му (напр. 

при овладяване на 

контрола върху 

отделянето), усещането 

за автономия при 

детето става по-силно 

от срама и съмнението. 

От 4 до 6 

год. 

Инициативност – 

период на усилено 

изучаване на света, 

на въображение и 

имитиране на 

Свръх строга 

дисциплина, 

интернализация на 

ригидни морални 

нагласи, които са 

Ако родителите 

приемат детското 

любопитство и не 

омаловажават нуждата 

му да пита и знае, 
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възрастно 

поведение 

във конфликт с 

детската 

спонтанност и 

изследване на света  

детската 

инициативност ще 

надделее чувството на 

вина. 

От 6 до 

11 год. 

Чувство за дълг и 

изпълнителност – 

оставя настрана 

играта и 

фантазията; 

изпълнява истински 

задачи; развива 

академични и 

социални 

компетенции. 

Крайни 

съревнования, 

самоограничения 

или други 

състояния, които 

водят до 

изживяването на 

провал. Той 

рефлектира в 

чувството за 

малоценност и за 

лоши работни 

навици. 

Ако детето отчита 

повече успехи, 

отколкото провали в 

къщи и в училище, то 

чувството за 

прилежност и 

трудолюбие ще е по-

силно от усещането за 

малоценност. 

От 12 до 

15 год. 

Усещане за 

идентичност – 

изясняване в 

юношеството на 

това “кой съм?” и 

“каква роля имам?” 

Невъзможност на 

обществото да 

предостави ясно 

дефинирани роли и 

стандарти; 

формиране на 

професионални 

сдружения, които 

предоставят ясни, но 

не винаги желани 

роли и стандарти. 

Ако младият човек 

може да съгласува 

различните роли, 

възможности, 

стойности и вижда 

тяхната 

взаимосвързаност и 

приемственост от 

миналото в бъдещето, 

то чувството за 

собствена идентичност 

няма да отстъпи пред 

усещането за размиване 

на ролите. 
 

Източник: Erikson (1965), адаптирано от Herbert (1989) 

 

Майките на емоционално малтретирани и неглижирани деца са социално изолирани и самотни 

и получават много слаба подкрепа от семействата си, дори и да живеят в един и същ район. Те 

смятат съседите си за незагрижени и обикновено се опитват да ги дистанцират, за да не търпят 

критиките и неприятните им забележки по отношение на начина, по който се отнасят с децата си 

и стила на живот, който имат. Неподкрепящите и студени отношения с разширеното семейство са 

продължение от ранното им детство.  

Тези майки съобщават за липса на привързаност и внимание към тях, когато са били деца и с 

течение а времето те са започнали да поддържат много малък контакт с родителите и братята и 

сестрите си. Много такива родители са напуснали дома си веднага след завършване на училище, 

за да избягат от обидите и тежката атмосфера в къщи (Iwaniec, 1983; Polansky, 1992). Такива майки 
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страдат от ниско самочувствие, възприемат се като некомпетентни, без стойност, неспособни да 

се справят с житейските ситуации. Те изглеждат безпомощни, без цели, мотивация и енергия. 

Честите пристъпи на депресия или обща апатия допринасят за невъзможността им да се свържат 

физически и емоционално със собствените си деца.  

 

Когато проучваме емоционално малтретиращото поведение на родителите (във всяка една 

част на обществото), могат да се идентифицират следните типове отношение към детето: 

1. Не е включено в семейния кръг 

2. Игнорирано е или не прави впечатление на никого 

3. Не му е позволено да има активна роля в семейните занимания и взимането на решения 

4. Рядко се говори с него по достъпен/лесен начин 

5. Систематично е лишавано от привилегии и забавления 

6. Често е наказвано за минимални провинения 

7. Систематично е осмивано и критикувано 

8. Никога не е награждавано 

9. Никога не е било признато или подкрепено за добро поведение или положителна постъпка. 

10. Често е било засрамвано и унижавано пред връстници, братя и сестри и други хора 

11. Останало е незабелязано или не зачетено когато моли за нещо грижещите се за него 

12. Било е игнорирано или обезкуражено в опитите си да привлече внимание или да предизвика 

някакво отношение към себе си 

13. Не му е било позволено да се събира с връстници 

14. Социално изолирано 

15. Казвано му е, че никой не го харесва или не го обича (или и двете) 

16. Обвинявано е, когато нещата в семейството не вървят добре 

17. Не е получавало подходящи напътствия и адекватен контрол 

18. Подтиквано е от грижещите се за него към употреба на наркотици, проституция, кражби и т.н. 

19. Насърчавано е в неподходящи предразсъдъци – напр. религиозни, расистки, културални или 

други форми на омраза (поквара на нагласите) 

20. Не му е разрешено физически да се доближава до грижещите се за него 

21. Не му е позволено да показва емоции 

 

Връзка между насилие над съпругата и малтретирането на деца 

 

Предполага се, че в повече от една трета от случаите на насилие над съпругата присъстват 

и децата. Дори и самите деца да не са жертва на насилие, присъствието по време насилие в 

семейството може да се счита за “емоционален тормоз”, тъй като то има огромен ефект върху 

развитието на децата и нагласите им към социалните взаимоотношения. Според изследванията, 

когато децата стават свидетели на насилие над майката, това води до антисоциални личностови 

разстройства. 

Вече е доказано съществуването на връзка между насилието над съпругата и малтретирането 

на деца. Неглижиране и насилие над деца са установени в около половината от семействата, в 

които съществува насилие между партньорите. 

В случаите, в които съществува насилие между съпрузите и малтретиране на деца, най-

значителните рискови фактори за по-голямата степен на насилието са: психично здраве, проблеми 

с алкохола и зависимост от наркотици /Браун и Хамилтън 1999/. Истина е, че алкохолът и 

наркотиците изострят съществуващи вече емоционални проблеми, което засилва вероятността от 
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насилие. От друга страна, по-голямата част от хората, злоупотребяващи с алкохол и наркотици, 

са заявили, че са упражнявали насилие върху близките си и без да са били под влияние на алкохол 

и наркотици. Проблемите с психичното здраве и зависимостта от алкохол и наркотици не са 

причина за насилието в семейството, а са по-скоро условия, които съществуват съвместно с него, 

заедно с много други фактори. Те обаче често се използват като извинение за упражняването на 

насилие – лично, обществено и от страна на закона.   

 

В) Динамика на насилственото поведение 

Ниска самооценка и самочувствие 

Много от насилниците са били жертви на насилие в детството си. Такива деца израстват с 

усещането, че не са обичани, че са пренебрегвани и отбягвани от възрастните, от които зависят, 

и че са нежелани и отхвърляни. 

Жертвите на насилие също имат ниско самочувствие, увредени възгледи за себе си и света. Те са 

безпомощни и наранени. В опита си да възвърнат контрола, някои от тях се самообвинявт за 

насилието, а други са склонни да го омаловажават до възстановяване на възгледите им за света и 

за себе си и до поставяне на нещата по старите им места. 

Зависимост и безпомощност 

Заради ниската самооценка, насилниците често са емоционално зависими от другите заради 

потребността от привързаност и сигурност. В своите връзки те са обикновено амбивалентни – 

искат емоционална близост, но се страхуват от доверяването на онези, които могат да им я 

дадат. Много насилници са ревниви и подозрителни. Липсата на доверие сочи потребност от 

контрол върху действията на значимите други. Така насилието става средство за себеубеждаване 

в собствената сила и способност за контролиране на нещата. Често срещано явление при 

жертвите на насилие е заучената безпомощност. Тя е свързана с минали неуспешни опити за 

избягване на ситуацията на насилие. Това поражда чувства на безнадеждност, безпомощност и 

неспособност за контролиране на собствената съдба. Между жертвата и насилника се поражда 

травматична връзка, в която, за да спаси себе си, жертвата приема насилника, не се 

съпротивлява и дори го обича. 

Обвиняваща позиция 

За да избегнат поемането на отговорност за собственото им поведение, насилниците са склонни 

да обвиняват другите. Те изтъкват редица причини, с които рационализират и омаловажават 

обвиненията на другите, отправяни към тях. В същото време жертвите могат да се 

самообвиняват – че не са избегнали ситуацията, че не са се преборили с насилника, или да се 

преживяват като “изкупителна жертва.” – напр., тъй като насилваното дете е зависимо от 

родителя си (насилник) и има нужда от помощ за справяне с чувството на страх и гняв от 
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насилието, то трябва да възприеме “лошия” родител като “добър”. Това объркване улеснява 

самообвиненията. 

Фрустрация и гняв 

При насилие в ранното детство, детето не може да отговори по друг начин, освен с безнадежден 

гняв. Така фрустрацията и гневът стават интегрална част от личността. Жертвите на насилие 

подтискат гневните си чувства защото: 

 Са зависими от насилника и изразяването на гняв може да ги отчужди от тях 

 Изпитват срам 

 Страхуват се, че близките им ще престанат да ги подкрепят 

 Възприемат собствения си гняв като неконтролируем и потенциално опасен 

Мъжете-жертви по-често насочват гнева си в агресивно поведение към другите, докато жените-

жертви по-често насочват гнева към самите себе си. 

III. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАННО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦА В РИСК, СВИДЕТЕЛИ ИЛИ 

ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ  

 

1. Законова рамка за закрила на децата от насилие 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Закон за закрила на детето (откъс) 

 

Правото на детето на закрила срещу насилие е дефинирано в чл. 11 на ЗЗД. 

 

Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за 

неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. 

(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на 

възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи 

на неговите интереси. 

(3) Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, 

разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални 

доходи, както и срещу сексуално насилие. 

(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални 

дейности. 

 

Органи за закрила на детето са: 

– Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го 

подпомага 

при осъществяване на неговите правомощия; 

– Дирекции „Социално подпомагане“; 
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– Министъра на вътрешните работи и администрацията, която го подпомага при 

осъществяване на не- 

говите правомощия. 

 

В Закона за закрила на детето е регламентирано задължението на всеки, на когото стане 

известно, че дете се нуждае от закрила, да сигнализира органите за закрила на детето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретните мерки по закрилата на децата, включително и от насилие, се осъществяват от 

дирекциите „Социално подпомагане“, в които има отдел за закрила на детето. Отдели за закрила 

на детето има създадени във всички общини на страната. 

 

Сигналът може да бъде подаден от самото дете, родителите, физически лица, държавни органи 

или други юридически лица. 

 

Сигналът може да постъпи в отдел „Закрила на детето“ писмено, устно или чрез активно 

набиране на информация от социалните работници в отдела. 

По принцип анонимни сигнали не се разглеждат, но това не важи за случаите, отнасящи се до 

насилие над дете. 

 

Когато в ОЗД се получи сигнал за нарушаване правата на детето, включително и за насилие над 

дете, социален работник от отдела събира информация, която му позволява да оцени 

достоверността на сигнала. 

 

Той прави проучване на случая, като събира информация за положението на детето и 

семейството от най-различни източници. Въз основа на това се взема решение дали детето се 

нуждае от закрила и се определят конкретните мерки за закрила. 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 38. Полицейската закрила е спешна мярка, която се взема, когато: 

1. детето е обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му, 

както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в престъпление; 

2. детето е изгубено или е в безпомощно състояние; 

3. детето е останало без надзор. 

В случаите, когато безопасността на детето не може да бъде осигурена, социалният 

работник може да поиска съдействие от полицията. Специализираните органи на 

Министерството на вътрешните работи могат да предоставят полицейска закрила на 

дете. 
 

Чл. 7. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Лице, на което стане известно, че дете се 

нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално 

подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на 

вътрешните работи. 

(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във 

връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с 

професионална тайна. 
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Мерки за полицейска закрила 

Чл. 39. (1) Специализираните органи на Министерството на вътрешните работи могат: 

1. да настанят детето в специални помещения, като не се допуска контакт с лица, общуването с 

които може да има вредно въздействие върху него; 

2. да настанят детето в специализирани институции, като при необходимост му бъде осигурена 

охрана; 

3. да върнат детето при родителите му или лицата, на които е възложено изпълнението на 

родителските функции. 

(2) Специализираните органи по ал. 1 запознават и обясняват на детето по разбираем за него 

начин предприетите мерки и основанието за тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методология за оценка на развитието, риска и актове на насилие 

спрямо дете 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Подход за разпит на деца, съобразен с психо-социалното развитие на 

детето 

1. Характеристики на развитието на деца според възрастта 

Преди и по време на разпит на дете е необходимо експертът да е подготвен относно 

методологията на разпита (разговора). Тя включва следните стъпки: 

 Пълна психологична оценка на нивото на развитие на детето (интелектуално, 

афективно, социално, психично и психо-социално) 

 Избор на тестове, проективни методи (рисунки, играчки, карти и т.н.) – 

използване, граници и интерпретация на резултатите 

Преди началото на разпита експертът прочита всички документи включени в досъдебното или 

съдебното производство. Прочитът на цялата документация (досие) има две цели:  

 да се избегне преповтарянето на травмиращата сцена (ако тя вече детайлно е 

описана от предишни разпити) и най-вече, ако са приложени медицински 

становища доказващи и описващи ясно произхода на престъплението; 

Възможностите за сигнализиране на системата за закрила на детето при разпознаване 

на дете, жертва на насилие, трябва да се познават от всеки, който работи с деца. Те 

могат да се използват пълноценно в най-добрия интерес на детето, единствено ако 

съществува екипна работа. Работата по прекратяване и предотвратяване на насилието 

върху едно дете не свършва, а започва с подаването на сигнала. 

 



                Finding, Investigating, Redress and Support 
This project has received funding from the  European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant 
agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 e-mail: info@kidsprotect.eu, web: www.kidsprotect.eu 

 

 

        

 
The content of this document represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

 да се разберат преживяванията на детето по време на разпита и след него, както и 

да се поставят първи хипотези. 

 

 

2. Подход, съобразен с особеностите на детето, възрастта и гледната точка 

Децата често се оказват в трудната роля на свидетел в съдебните процедури. Най-често детето е 

както свидетел, така и жертва. Самия акт да свидетелстваш и връщаш ситуацията на насилие е 

форма на допълнително травмиране на крехката детска психика. Професионалистът, който 

интервюира детето, жертва или свидетел на престъпление се изправя пред две основни задачи: 

 Да събере цялостна и истинна информация, която да е годна за съдебен процес; 

 Да защити (предпази) детската психика, която е сериозно травмирана от 

преживяното насилие и злоупотреба; 

Успешното изпълнение на тези задачи изисква задълбочено разбиране на възрастовите 

характеристики на психологическото и социално развитие на различните етапи от развитието на 

детето, както и проблемните фактори и процеси, съпътстващи това развитие. 

Професионалистът провеждащ разпит трябва да има основни познания за: когнитивно и 

емоционално развитие на различните възрастови етапи, развитие на мотивационна система и 

социализация, различните форми на дисфункцзии. Интервюиращият трябва да знае, че всяко 

връщане към травмиращите събития носи проблемен заряд за детето и може да доведе до 

вторично травматизиране на детската психика.  

Водещият интервюто не трябва да бъде следовател – човек който машинално задава въпроси – а 

да се съобразява с емоционалните и поведенчески реакции на детето и да държи в ума си 

първостепенната задача, която е предпазване на детската психика от вторично или 

допълнително травматизиране. 

Нужно е разпитващия да умее да създава доверителна връзка с дете преживяло или попаднало в 

ситуация на насилие, както и да удържа и успокоява страховете на детето. Професионалистът 

трябва да знае, че дете в подобна ситуация изпитва едновременно и страх, и вина. Така 

наречената – виктимизация, е процес на вменяване на вина на детето от неговия извършител, 

основно заради вероятните наказания, с които извършителят е заплашвал детето-жертва при 

споделяне на травмиращите ситуации с някой друг. Колкото детето е по-малко, толкова по-

силни са страховете свързани със споделяне на преживяното и поемане на отговорност. В 

процеса на устяновяване на контакт с детето, професионалистът трябва да се опита да го 

освободи от страха и вината, свързани с нарушаване на обещанието пред насилника да се пази в 

тайна акта на злоупотреба с него.  
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Промени на развитието 

Описвайки промените, които настъпват в процеса на развитието Brzezinska (2000/str.13) ги 

разпределя в четири основни нива: 

1) Промени в поведението, манифистирани с нарастващ брой на социалните роли, 

увеличаване на разнообразието им и нивата на взаимовръзка; 

2) Промени в личностната структура; 

3) Промени в когнитивната и мотивационната структури, проявени чрез 

възприятията, механизма за оценка и преработване на информацията, идващи от 

социалния контекст и самия индивид; 

4) Промени във взаимоотношенията на личността със заобикалящата я среда, вкл. 

социален статус, също както и очакванията, които произлизат от личността и са 

насочени както към самата нея, така и към околните. 

Особености на етапите на детско развитие и задачи на интервюиращия 

(разпитващия) 

Когато става въпрос за психо-социална оценка и съобразяване с етапите на развитие при деца, 

трябва да се прескочи етапа на най-ранно детско развитие (от раждане до 12 месец). Ясно е, че 

дори бебетата могат да бъдат жертви на престъпления, но те нямат необходимата степен на 

развитие, за да влизат в ролята на свидетел или да бъдат обект на надеждна информация.  

 Ранно детство (2-3 год.) 

В този етап детето развива форми на самостоятелност, основно като самообслужване по посока 

хранене, обличане, лична хигиена. Ролята на родителя е да подкрепя и стимулира тази форма на 

относителна самостоятелност. Развитието на речна на този етап улеснява социалната 

комуникация. На този етап детето свръхгенерализира значението на думите, като речта е с две 

основни функции: експресивна и импресивна. 

В тази възраст източник на детските емоции е вътрешния фантазен свят, основно свързан с 

взаимоотношенията със значими родителски фигури и тяхната проекция върху играчките. Тук 

децата се учат как да изразяват своите чувства и да разпознават емоциите на другите. Основен 

механизъм, свързан с емоционалното им и социално развитие е привързаността – типа връзка, 

която детето осъществява с важните за него фигури, полагащи грижи за него.  

Важното при оценката (интервюто) на дете в този възрастов диапазон е сигурността, че детето 

разбира всички думи и въпроси, които използваме. Оценката трябва да се извърши чрез 

различни типове и форми на игри. Трябва да се има предвид, че на този етап 

присъствието/отсъствието на родителите (човекът, който се грижи за него) е ключово за 

неговото спокойствие. С деца под 4 години е трудно да се осъществи работа по набавяне на 

информация, свързана със злоупотреба с детето, особено ако се разчита на интервюто като 
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метод за събиране на информация. Ролеви игри, рисунки, конструкции, приказни ситуации 

(проективни техники) са най-добрия метод около който може да се организира определен 

разговор, фокусиран върху интересуващата ни тема. 

 Предучилищна възраст (4-6 год.) 

Психологическите промени и промените в поведението, които характеризират тази възраст са 

динамични и обширни. Този етап се характеризира с интензивно моторно и когнитивно 

развитие. Децата се движат свободно и могат да постигат определени цели, най-вече в игрови и 

символичен контекст. В същото време способността за концентрация върху едно действие е по-

ниска и е налице честа смяна на видовете дейности и фокуса на внимание.  

Това е период на засилено когнитивно развитие. Децата започват да разграничават реалност от 

фантазии и представи. Отбелязват способността за различни гледни точки, т.е. субективността 

на позициите и започват да правят разлика между грешно и правилно. 

Развива се ориентацията във времето. Децата се опитват да отнасят определени събития във 

времева последователност, въпреки че това често е непрецизно. Изгражда се първоначална 

способност за ориентация в пространството. Започват да се правят връзки между хора и 

свързването им с определени места и събития. Те могат да решават задачи, които се отнасят до 

определяне на прости връзки между фактите.  

Развитието на умствените способности включва подреждане (от голямо към малко и обратното) 

и класифициране (групиране на обекти според сходни признаци или според определени 

критерии). Децата започват да разбират, че е налице определена логика на разговора. Учат се да 

разпознават причините за своите емоции, въпреки че основно търсят причината за нещата извън 

себе си. Опитват се да говорят за емоциите, които усещат у себе си и другите.  

Като резултат от натрупване на социален опит децата се учат да контролират разбирането и 

изразяването на емоции, като гняв и страх. Внимателно реагират към чувствата на другите, 

което ги прави лесни за манипулация на база, заиграване с тяхната емпатия и желание да се 

харесат на другия. На края на този етап децата са изградили способност да си сътрудничат с 

другите при решаване на определени задачи.  

Какви са основните направления за съобразяване при провеждане на интервю с дете, намиращо 

се на този етап от психо-социалното си развитие: 

 Речникът трябва да е разбираем за дете. Изграден от къси изречения, лишен от 

отрицания; 

 Интервюиращия трябва да задава специфични въпроси, отнасящи се до 

обстоятелствата, човека (извършителя) и частите на тялото (в случаите на 

съмнения за сексуално насилие); 



                Finding, Investigating, Redress and Support 
This project has received funding from the  European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant 
agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 e-mail: info@kidsprotect.eu, web: www.kidsprotect.eu 

 

 

        

 
The content of this document represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

 Затворените въпроси, карат детето да се насочва към очакванията за отговор на 

интервюиращия. При използване на такива въпроси интервюиращия трябва да 

внимава да не насочва отговорите, включително чрез невербалните части на речта 

си; 

 Интервюиращия не трябва да задава въпроси, свързани с честотата на събитието. 

Децата, дори да могат да броят, нямат необходимите умения за определяне на 

честота на събитията. Те могат единствено да различават много от малко; 

 Детето трудно може разделя и определя дати и часове. Затова, ако трябва да се 

позиционира определено събитие то трябва да се ориентира спрямо ежедневните 

действия и навици на детето (ставане, игра, хранене, спане и др.); 

 Когато интервюиращия задава един и същи въпрос многократно, детето може да 

реши, че е допуснало грешка и всеки следващ отговор да е различен от 

предходния на база стремеж да се хареса на интервюиращия;  

 На този етап детето се притеснява, че няма да може да отговори на очакванията на 

възрастния. Затова, когато то не може да си спомни дадени събития или факти е 

склонно да отговаря с „не знам”. В този контекст интервюиращия е добре да 

обясни на детето, че е нормално да не знае и това е естествена характеристика и на 

възрастните; 

 Проблем могат да се окажат и многобройните интервюта на детето, което може да 

му изгради определен репертоар от отовори, които често могат да бъдат внушени 

и изкуствено конструирани. Интервюиращия трябва предварително да се 

ориентира в опита с изслушвания на детето;  

 

 Училищна възраст 7-12 год. 

На този етап от развитието у децата най-бързо се развива когнитивната система. Тя става 

селективна, систематизирана и оценяваща. Детето в тази възрастова група започва да 

усъвършенства социалните си умения. Започва да споменава определени събития, които може да 

свързва с времева ситуация, както и да им дава определена стойност. Започват да се изграждат и 

преценките свързани с моралния аспект на действията и мислите. 

 Централно място заемат взаимоотношенията с връстниците. Особено негативно се преживява 

усещането за отхвърляне/дистанциране от съучениците. Взаимоотношенията с приятелите, тези 

с възрастните и успехите или неуспехите в училище са основни за формирането на самооценката 

на детето. Детето устойчиво започва да изгражда черти на своя характер. Започва да прави 

логически връзки.  

Личностовата структура на детето оказва значително влияние върху неговите показания. Не 

трябва да се забравя, че травмата от престъплението вече може значително да промени у детето 

възприятието за ролята му в престъплението.  
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Подготвяйки се за интервю с дете на тази възраст, трябва да се знае, че при нея настъпват 

значителни количествени и качествени промени в когнитивен и емоционален план. Налице са 

огромни различия между дете на 7 и 12 г., например. Интервюиращия трябва добре да се 

ориентира за качествата на детето и съобразно неговите реакции да идентифицира насоките и 

акцентите при провеждане на разговор с дете свидетел или жертва на престъпление.  

С какво трябва основно да се съобразява интервюиращия при провеждане на интервю с дете на 

тази възраст: 

- Интервюиращия трябва да използва обобщени, отворени въпроси, които позволяват 

на детето да отговори свободно; 

- Децата на този етап от разивитето си могат да разбират подробни, сложни и 

абстрактни твърдения и въпроси, но интервюиращия трябва да отбягва въвеждането 

на специфични правни и друг тип термини, които да създават чувство на страх или 

вина у детето; 

- По време на интервюто е добре да се определи мотивацията на детето, свидетел или 

жертва на престъпление. Определянето на мотивацията на детето дава възможност на 

интервюиращия да определи точно нагласата му относно престъплението или 

правонарушителя, което е с изключителна важност в терапевтичния процес.  

 

 Юношество (13-18 год.) 

Това е възраст, която е доста предизвикателна, както за детето, така и за възрастните около него. 

Естествените биологични процеси (физиологично и сексуално развитие) предизвикват бързи 

емоционални промени. Развитието на когнитивната сфера предшества емоционалното и 

социално узряване. Развитието на личността се основава на желание за оттласкване и 

независимост спрямо възрастните. Цялата поведенческа сфера на детето е белязана от протест и 

желание за независимост, спрямо авторитетите. Особено важно място заемат връстниците и 

приятелите на децата, като отношенията са на конкуренция, групиране и борба за лидерство. 

Когато се интервюира дете в тази възраст, специално внимание трябва да се обърне на:   

- Емоционалните фактори и реакции, които могат да възпрепятстват изграждането на 

доверителен контакт с интервюиращия: страх от конфронтация с извършителя на 

престъпление или страх от отмъщение, срам от публичността, чувство на вина, страх от 

социално заклеймяване или подигравки от страна на референтната група от връстници; 

- Мотивиране на детето: опит да се изчисли психологическата тежест, която се появява при 

участие в правни процедури. Какви биха могли да бъдат причините детето да изкаже не 

точни и не верни твърдения. Отговорът може да се търси в групов натиск от приятелски 

кръг, отмъщение и др. 
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3. Обобщение 

Експертите, които оценяват децата, жертви или свидетели на престъпление трябва да 

имат пълни и задълбочени знания за процесите на развитие, които са характерни за възрастта на 

детето. 

Факторите, които имат влияние върху точността на информацията, която децата дават включват, 

съобразяване със: 

- Възрастта на детето; 

- Нивото на когнитивно, емоционално и социално развитие; 

- Нивото на вербално развитие (зананията и уменията за използване на вербална 

комуникация); 

- Спомените за престъплението (преживявания, интензитет и др.); 

- Информацията за престъплението, която детето получава от другите (потенциален натиск 

от семейство, други авторитети); 

- Начина по който подхожда и работи професионалиста  

- Стилът на интервюиране, който се използва; 

- Физическото пространство и оборудване при интервюиране; 

- Личностните характеристики на интервюиращия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Скала за оценка на риска от насилие върху дете 

Представените индикатори за различните видове насилие могат да подпомогнат 

професионалистите да идентифицират децата, които са станали жертва на насилие, с цел 

да предотвратят неговото повтаряне, а също и да дадат възможност за оказване на 

своевременна помощ с цел намаляване на вредните ефекти от преживяната травма.  

 

При тези случаи намесата на професионалистите започва едва след като насилието се е случило. 

Много по-добре е да се работи превантивно, за да не се допусне насилието. 

 

Един от начините за превенция на насилието е установяването на факторите, които са рискови 

за възникване на насилие. Известно е, че определени характеристики на детето, на родителите и 

семейната среда, както и на семейната ситуация, увеличават опасността от насилие. Затова е 

много важно своевременно да се идентифицира наличието на тези рискови фактори, и да се 

работи за намаляване на риска от насилие. Това става чрез оценката на риска (вероятността да 

се случи малтретиране на детето). 

 

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 

Оценката на риска включва използването на специализирани инструменти за определяне на 

вероятността родител да нарани детето в близко бъдеще. Продуктът от оценката на риска е 
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научно обосновано предвиждане относно вероятността детето да се нуждае от закрила. Той е 

базиран на внимателно изследване на факторите, идентифицирани по време на проучването. 

В настоящето ръководство е представен Въпросник за оценка на риска, който е разработен и се 

използва от Службите за детето и семейството в окръг Британска Колумбия в Канада. 

 

Като основа за разработването му е послужил моделът за оценка на риска, конструиран за 

Службата за закрила на детето на щата Ню Йорк през 1991 г. Този модел се базира на 

медицинска литература и на изследвания за факторите, които оказват влияние върху 

малтретирането на децата, както и върху проучване на инструментите, които се използват за 

оценка на риска в девет други щата. Така че това е един добре проучен, валиден и приложим 

инструмент, доказал своята ефективност. 

Това е инструмент, който се използва за оценяване на риска от насилие за детето. Той представя 

описание на рисковите фактори, които заплашват безопасността и благополучието на детето, 

както и формите, по които да се оценяват тези фактори. 

 

Въпросникът включва 23 рискови фактора, които са групирани в 5 основни сфери на влияние: 

– сфера на детето; 

– сфера на родителя; 

– сфера на семейството; 

– влияние на насилието; 

– влияние на намесата. 

 

23-те рискови фактори са: 

– Малтретиране и изоставяне на родителя като дете. 

– Употреба на алкохол или наркотици. 

– Очаквания за детето. 

– Приемане на детето. 

– Физическа възможност за полагане на грижи за детето. 

– Умствена и емоционална възможност за грижи за детето. 

– Развита способност за грижа за детето. 

– Уязвимост на детето. 

– Детски отговор към родителя. 

– Поведение на детето. 

– Умствено здраве на детето и развитие. 

– Физическо здраве и развитие на детето. 

– Насилие в семейството. 

– Способност за справяне със стреса. 

– Наличие на социално подпомагане. 

– Условия на живот. 

– Семейна идентичност и взаимодействия. 

– Жестокост на насилието/изоставянето. 

– Достъп до детето от човек, който е малтретирал или изоставил, или може да малтретира/ 

изостави 

дете. 

– Стремеж към поемане на отговорност. 

– История на насилието/изоставянето върху детето. 
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– Отговор на родителя към определени нужди на детето. 

– Сътрудничество на родителя при намесата на специалист. 

 

Попълване на формуляра за оценка на риска 

 

Всеки рисков фактор се оценява по скала от 4 до 0 точки (като с 9 точки се означава 

недостатъчната налична информация). Използват се описанията на рисковите фактори, които 

най-точно отразяват наличието на риск. Някои рискови фактори включват по няколко елемента; 

не всеки елемент е нужно да е налице, за да се определи рейтингът на рисковия фактор, който се 

разглежда. 

 

Приключване на работния лист за анализа на риска 

 

Анализът на риска е процес, при който се прилага оценката по отношение на съответните нива 

на риск от бъдещо нараняване. Сумирането на рейтингите на отделните рискови фактори не е 

достатъчно, необходимо е да се проведат консултации и с други специалисти. 

 

Тъй като безопасността на детето е от първостепенно значение, трябва да се вземат предвид 

възрастта и уязвимостта на детето, вероятността от бъдещо насилие върху него и вероятността 

от сериозно нараняване. Когато е подходящо, се взема под внимание мнението на детето за 

ситуацията. То може да допринесе за разбирането на съществуващия риск и за необходимата 

помощ. Сериозна индикация е например, ако детето се страхува да остане насаме с определен 

член на домакинството. В добавка, 

някои рискови фактори, като преживяно насилие от родител в детството, злоупотреба с алкохол 

или наркотици, насилие в семейството са най-тясно свързани със заплахата за безопасността на 

детето в сравнение с други фактори. За тези фактори най-доброто предвиждане, че нараняването 

ще се появи отново, е миналата история; колкото по-сигурни са данните за проблеми в 

миналото, толкова по-висок е рискът. 

 

Поради тези причини внимателно трябва да се изследват всички описания на рисковите фактори 

с оценка 3 и 4. Струпването на няколко значими рискови фактора е индикация за по-висок риск, 

особено когато детето е по-уязвимо. Екстремен резултат за единичен фактор, дори когато няма 

други очевидни крайности, може да се определи като „високо рисков“ случай. По подобен начин 

ниският точков резултат трябва да се изследва за идентифициране на потенциалните фактори на 

безопасност. Тези кратки обяснения трябва да бъдат записани в работния лист за анализ на 

риска. 

Ако повечето от рисковите фактори са получили резултат от 9 точки, което показва липса на 

достатъчно информация, оценката на риска не може да бъде завършена. 
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 ВЛИЯНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ(Р) 

 

 

 

 

Този фактор, в комбинация с другите, е тясно свързан с вероятността от бъдещо насилие 

върху детето. 

 

4  Жестокост при малтретиране/изоставяне на родителя в детството 

• Жестокостта при малтретирането/изоставянето на родителя като дете е довела до сериозно 

емоционално объркване и/или физически белези/недъзи. 

• Родителят е бил лишен от привързаност или е имало разрив в привързаността в детството. 

 

3  Повтарящо се, но не жестоко малтретиране/изоставяне на родителя в детството 

• Повтарящото се, но не жестоко малтретиране/изоставяне на родителя като дете е довело до 

емоционалното му или физическо увреждане. 

• Родителят може да изброи много места, където е живял, но без да се привързва към хората, или 

за него не са полагани ефективни родителски грижи. 

 

2  Епизодично малтретиране/изоставяне на родителя като дете 

• Родителят е бил малтретиран или изоставян като дете, но не по жесток начин и без трайно 

увреждане. 

• Съществуват индикации, че родителят е преживял значителен разрив в привързаността. 

 

1  Малтретиране/изоставяне без сериозни инциденти 

• Родителят не си спомня да е бил малтретиран или изоставян, но изразява неудовлетворение от 

грижите и отношението, получени в детството. 

 

0  Скрито малтретиране/изоставяне на родителя като дете 

• Родителят си спомня, че като дете е бил обичан и за него са полагани добри грижи, без 

инциденти на малтретиране или изоставяне. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

Този фактор, в комбинация с другите, е тясно свързан с вероятността от бъдещо насилие или 

изоставяне на детето. 

 

4  Употреба на алкохол или наркотични вещества с тежки социални или поведенчески 

последици 

• Съществува хронична и/или продължителна употреба на наркотици или алкохол със загуба на 

контрол от родителя, която продължава и към момента въпреки негативните последици. 

Зависимостта от наркотици може да се определи по следните признаци: подозрителни покупки 

и/или производство на наркотици; бягство от социалните отговорности (напр. родителят е 

Р1: Малтретиране/неполагане на грижи за родителя, 

когато е бил дете 
 

Р2: Употреба на алкохол или наркотици 
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безработен; партньорът го е напуснал; детето е изоставено); или поведенчески проблеми (крайна 

агресия или пасивност, незаинтересованост за бъдещето, обърканост през повечето време). 

 

3  Употреба на алкохол или наркотични вещества със сериозни социални/поведенчески 

последици 

• Съществува редовна и тежка злоупотреба с едно или повече вещества (алкохол или наркотици) 

от родителя; несправяне със социалните отговорности и грижите за детето (напр. опасност от 

загуба на работата, финансови проблеми, заплаха от партньора да напусне семейството). 

 

2  Епизодична употреба на алкохол или наркотични вещества с негативен ефект върху 

поведението 

• Съществува епизодична или случайна употреба на вещества с негативен ефект върху грижите 

за детето и социалното поведение (напр. често отсъствие от работа, постоянни спорове в къщи, 

опасно шофиране). 

• Временната апатия на родителя вреди на грижите за детето. 

 

1  Инцидентна употреба на наркотични вещества 

• Родителят от време на време използва наркотици или употребява алкохол, което дава 

отражение върху всекидневната му дейност и способността му да се грижи за детето. 

 

0  Не злоупотребява с алкохол или наркотици 

• Родителят употребява алкохол в границите на разумното. 

• Не употребява наркотици и не участва в дейности, свързани с наркотиците. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

4  Нереалистични очаквания с насилствено наказание и/или изоставяне 

• Нереалистичните очаквания на родителите за детето могат да прераснат в насилствено 

поведение, физически наказания или изоставяне на детето. 

• Налагането на физически наказания, стигащи до жестокост, е единственият отговор на 

родителя към непослушанието на детето. 

 

3  Нереалистични очаквания с гневни конфликти и/или изоставяне 

• Нереалистичните очаквания на родителите за детето могат да предизвикат чести конфликти, 

гняв или пренебрегване на детето, поставяйки го в състояние на висок риск. 

• Родителят често налага крайни физически наказания. 

• Вербалните методи за възпитание и дисциплина са прекалено строги и неподходящи за 

възрастта и постъпката на детето. 

 

2  Непоследователни очаквания, водещи до объркване и/или пренебрежение 

• Родителят знае какво трябва да е поведението му спрямо детето, но е непоследователен в 

очакванията си, което води до раздразнение и объркване у детето. 

Р3: Родителски очаквания за детето 
 



                Finding, Investigating, Redress and Support 
This project has received funding from the  European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant 
agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 e-mail: info@kidsprotect.eu, web: www.kidsprotect.eu 

 

 

        

 
The content of this document represents the views of the author only and is 
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

• Родителят е непоследователен в използването на вербалните и физическите методи на 

възпитание, които са неподходящи за възрастта и поведението на детето. 

 

1  Реалистични очаквания с минимална подкрепа 

• Родителят знае как да се държи подходящо и в повечето случаи има реалистични очаквания 

към детето. 

• Родителят не окуражава или подпомага детето дори да му е необходима помощ, за да се 

сблъска детето със стандартите на поведение за възрастта му. 

• Използваните от родителя вербални методи на възпитание съответстват на възрастта и 

поведението на детето. 

 

0  Реалистични очаквания със силна подкрепа 

• Родителят се държи подходящо и има последователни и реалистични очаквания за детето. 

• Родителят определя на детето безопасни и разумни граници с приемливи последици. 

• Родителят има гъвкави изисквания и предоставя на детето възможности за изява, като го 

окуражава и му помага, когато е необходимо. 

• Родителят контролира вербалните методи на въздействие и ги съобразява с възрастта и 

поведението на детето. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

4  Отхвърля детето и е враждебен към него 

• Родителят разглежда детето като „нещо зло или лошо“. 

• Родителят постоянно осъжда и критикува детето. 

• Родителят мрази или ненавижда детето. 

• Родителят е враждебен към детето. 

• Родителят възприема детето като „различно“ (напр. пол, недъг, външен вид, сексуална 

ориентация), което го прави по-уязвимо за нараняване. 

 

3  Родителят не одобрява и пренебрегва детето 

• Родителят вижда у детето причина за проблемите си. 

• Родителят критикува и пренебрегва детето. 

• Родителят е студен или неотзивчив към детето. 

 

2  Родителят е безразличен и резервиран към детето 

• Родителят нито приема, нито отхвърля детето, не изразява емоционално съпричастие и рядко 

демонстрира приемане. 

 

1  Обикновено приемане на детето 

• Родителят приема детето през повечето време. 

 

0  Много добро приемане на детето 

• Родителят често и спонтанно показва одобрение към детето. 

Р4: Как родителят възприема детето 
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• Родителят приема детето дори когато не одобрява поведението му. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

При оценката на физическо заболяване или недъг е необходимо да се вземе предвид наличието 

на следните симптоми след употреба на наркотични и лекарствени вещества: безсъние, 

хронична умора, раздразнителност, силно главоболие, епилептични припадъци, сънливост, 

повръщане. 

 

4  Неспособност за полагане на грижи за детето поради хронично заболяване или 

увреждане на родителя 

• Остро или хронично заболяване, трайно увреждане или остра болка намаляват способността на 

родителя да се грижи за детето. 

 

3  Физическо увреждане или заболяване на родителя, което сериозно намалява 

възможността му да се грижи за детето 

• Физическото заболяване или увреждане сериозно ограничава или влияе върху способността на 

родителя да се грижи за детето. 

• Заразна болест, застрашаваща сериозно здравето, или терминално заболяване намаляват 

способността на родителя да се грижи за детето. 

 

2  Умерено физическо увреждане или заболяване, които имат само ограничено влияние 

върху способността за грижа за детето 

• Родителят е практически здрав, но има една или повече физически заболявания или 

увреждания, които се отразяват умерено върху способността за грижа за детето. 

 

1  Физическо заболяване или увреждане на родителя, което не се отразява съществено 

върху способността му да се грижи за детето 

• Родителят има физическо заболяване, което не е достигнало до степен на значимо увреждане 

(напр. артрит, диабет или високо кръвно). 

• Физическото заболяване или увреждане на родителя влияе незначително или изобщо не влияе 

върху способността за грижа за детето. 

 

0  Родителят е здрав или наличието на недъг не се отразява върху способността за грижа за 

детето 

• Родителят по принцип е в добро здраве и не страда от болести, които биха се отразили върху 

грижите за детето. 

 

 

 

 

 

 

 

Р5: Физическа възможност за грижа за детето 
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9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

Всяка индикация за рискови елементи на умствена/емоционална способност за грижа за 

детето изисква по-високо ниво на оценка. 

 

4  Остро умствено/емоционално увреждане води до неспособност на родителя да се грижи 

за детето 

• Родителят има остро умствено/емоционално увреждане с налудни идеи или халюцинации. 

• Състоянието на родителя сериозно нарушава способността за комуникация (напр. несвързан 

говор, липса на отклик) или преценката. 

• Хроничната емоционална нестабилност и/или много нарушената мисловна дейност засягат 

способността на родителя да закриля и да се грижи за детето. 

• Родителят би могъл да бъде опасен за себе си и/или за другите (напр. склонност към 

самоубийство). 

• В миналото родителят е получавал многократни лекарски предписания относно 

психичното/умственото си състояние. 

 

3  Сериозни умствени/емоционални увреждания, които значително нарушават 

способността за грижа за детето; липса на подкрепа или неадекватна подкрепа за детето 

(напр. за задоволяване на основните му потребности, осигуряване на безопасност и адекватно 

отношение) 

• Сериозните умствени/емоционални увреждания с нарушения в преценката, мисленето или 

емоциите сериозно засягат способността на родителя да се грижи за детето за определени 

периоди. 

• Има данни, че родителят е бил хоспитализиран поради разстроено душевно здраве. 

• Родителят не е опасен за другите или за себе си, но не е способен самостоятелно да осигури 

безопасност и ефективна закрила на детето. 

 

2  Умерени психични/умствени/емоционални увреждания с ограничено намаляване на 

способността за грижа за детето 

• Симптоми като чувството на безпомощност, ниска самооценка, пристъпи на безпокойство или 

промени в настроението имат умерен ефект върху способността на родителя да се грижи за 

детето. 

• Родителят може да е в процес на лечение и да бъде определен като стабилен. 

 

1  Симптоми на умствено/емоционално увреждане без влияние върху способността за 

грижа за детето 

• Родителят страда от преходни симптоми на психически стрес, емоционални проблеми или 

умствено заболяване, които почти не се отразяват върху способността му да се грижи за детето. 

 

0   Няма диагностицирано/умствено/емоционално увреждане 

• Родителят няма симптоми на умствено заболяване, психични смущения или интелектуални 

увреждания и изглежда емоционално стабилен. 

Р6: Умствена/емоционална способност за грижа за детето 
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9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

 

Всяка индикация за рискови елементи, засягащи родителите с умствена изостаналост и 

способността им да се грижат за детето, изисква по-високо ниво на оценка. 

 

4  Тежка степен на умствена изостаналост, която води до невъзможност за полагане на 

грижи 

• Родителят може да има тежко интелектуално увреждане (напр. дълбока степен на умствено 

изоставане, силно намалена разсъдливост), които сериозно се отразяват върху способността на 

родителя да се грижи за детето. 

• Увреждането на родителя му пречи да извършва рутинните дейности, свързани с грижите за 

детето, в съответствие с неговите променящи се нужди. 

 

3  Сериозна умствена изостаналост на родителя, която силно уврежда способността му да 

се грижи за детето 

• Родителят има интелектуални затруднения, които сериозно влияят върху способността му да 

закриля и/или да се грижи за детето. 

 

2  Родителят е с умерена умствена изостаналост с ограничено нарушаване на способността 

за грижа за детето 

• Родителят има известни интелектуални ограничения или умствена изостаналост, които 

донякъде ограничават способността му да се грижи и/или закриля детето. При такива 

обстоятелства интелектуалните ограничения могат да попречат на способността на родителя да 

прецени потенциалните рискови ситуации за детето, или промените, свързани с растежа и 

развитието на детето, да не получат необходимата подкрепа. 

 

1  Родителят е с лека степен на умствена изостаналост, без влияние върху способността за 

грижа за детето 

• Родителят има известни интелектуални ограничения, които не се отразяват сериозно върху 

способността му да се грижи за детето, но се нуждае от помощ при отглеждането му. 

 

0  Няма установена умствена изостаналост 

• Родителят не е с видима умствена изостаналост. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

 

 

Р7: Способност за полагане на грижи за дете от родители с 

умствена изостаналост 
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 ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕТО (Д) 

 

 

 

 

4  Детето е на възраст до 5 години, или е със специални потребности, или не се вписва в 

обществото 

• Детето е на възраст до пет години, или е над тази възраст, но е със специални потребности, или 

не се вписва в обществото. 

 

3  Дете над пет години, което рядко се появява в обществото 

• Детето по принцип се отглежда в дома си, но рядко се появява в обществото. 

• Детето се отглежда извън дома си, като периодите на отсъствие са повече от два дни. 

 

2  Детето е на възраст до 12 години, посещава училище, детска градина или се обучава по 

програма за ранно развитие 

• Детето редовно посещава училище или обучение по детска програма най-малко три дни в 

седмицата, с не повече от два дни отсъствие между дните за посещения. 

 

1  Детето е на възраст между 12 и 18 години 

• Детето редовно присъства в обществото и/или в училищната среда. 

 

0  Детето е навършило 16 години и е с адекватно развити умения 

• Детето само може да се грижи за себе си (да си приготви храна, да се облече подходящо, да 

използва масовия транспорт или да потърси спешна медицинска помощ). 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

4  Детето е крайно нервно, с пристъпи на страх, отдръпване или пасивност 

• Не съществува взаимодействие между детето и родителя. 

• Детето е крайно плашливо, трепери или се тресе истерично, или крещи от страх. 

• Детето е крайно пасивно, раздразнително или резервирано към родителя. 

• Малкото дете постоянно плаче, но родителят не прави опит да го успокои. 

• Минимален визуален контакт между родителя и малкото дете. 

• Детето може да отговори на родителя чрез раздразнение или отдръпване (това не включва 

очевидните смущения в привързаността, характерни за аутизма). 

 

3  Детето е много нервно, отношенията с родителя са негативни, смущаващи, вероятно 

насилствени 

• Взаимоотношенията между детето и родителя са крайно негативни. 

• Взаимоотношенията между детето и родителя са непредсказуеми и вероятно насилствени. 

• Детето е склонно към отрицание, разказва конфликтни истории, отказва да отговаря или 

използва заучени фрази в отговор на въпросите на родителя относно инциденти. 

Д1: Уязвимост на детето 
 

Д2: Отговор на детето към родителя 
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• Детето не отговаря, отговаря прекалено подробно или се отдръпва, ако родителят покаже 

загриженост или гняв. 

 

2  Детето е умерено нервно, с опасения и подозрения към родителя 

• Детето е подозрително към родителя, безпричинно се страхува от него. 

• Детето моли психолога или социалния работник да не издава на родителя какво е споделило. 

• Детето твърди, че няма проблеми, но поведението му говори за обратното (напр. страхува се да 

отговаря на въпросите и проверява реакцията на родителя). 

• Детето е прекалено отстъпчиво с родителя или му няма никакво доверие. 

• Детето не отговаря на обичта на родителя. 

 

1  Детето е определено нервно, с колебливо отношение към родителя 

• Детето понякога се държи внимателно и предпазливо с родителя (напр. колебае се да говори, 

показва 

крайна срамежливост). 

• Детето понякога не изразява привързаност или не отговаря на родителската обич. 

 

0  Доверието и откликът на детето към родителя са изразени по подходящ за възрастта му 

начин 

• Детето се доверява и отговаря на родителя по положителен и подходящ за възрастта му начин. 

• Дребните конфликти между детето и родителя се разрешават и рядко продължават дълго 

време. 

• Детето е спокойно и самоуверено. 

• Детето възприема положително родителя, изразява привързаност, отговаря с мимика, жестове 

и поведение. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

4  Поведенчески проблеми с опасни последици 

• Детето е агресивно и опасно за другите и за себе си (мисли за самоубийство или е правило 

такива опити), или в миналото е имало агресивни и криминални прояви. 

• Детето има насилническо и агресивно сексуално поведение, което изглежда планирано или 

съзнателно. 

• Детето признава или е диагностицирано като зависимо от лекарства 

• Детето е крайно предпазливо в контактите с възрастните, проявявайки крайности в 

поведението. Съществува преувеличен страх от близост или физически контакт. 

• Малкото дете или младежът е раздразнителен, неоткликващ или апатичен. 

• Малкото дете или младежът проявява ненормален праг на болка, или постоянно си причинява 

болка, или причинява болка на другите (включително на животни или деца). 

• Детето няма чувство за своите граници и може да се подложи на крайно рискови ситуации, без 

да осъзнава опасността. 

 

3  Сериозни поведенчески проблеми 

Д3: Поведение на детето 
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• Детето от време на време е агресивно и опасно за околните. 

• Детето е с агресивно сексуално поведение, когато е в стрес или е нервно. 

• Детето проявява склонност към саморазрушение или самонараняване. 

• Детето разрушава предмети, измъчва или убива животни. 

• Детето може да е зависимо от лекарства. 

• Детето е изолирано или става изкупителна жертва на връстниците си/братя или сестри. 

• Детето се отдръпва от социалните дейности, проявява недоверие, особено при комуникация с 

други хора. 

• Детето има нарушения в съня (безсъние или кошмари). 

• Детето често бяга или редовно отсъства от училище. 

• Малкото дете е хиперактивно, има колики, нервно е, спи малко. 

 

2  Умерени, но широко разпространени поведенчески проблеми 

• Детето проявява значителна агресия или се дистанцира от училище, от приятелите, или от 

братя/сестри. 

• Детето периодично отсъства от училище или бяга за кратки периоди от време. 

• Детето може да се държи по начин, присъщ за по-малка възраст, за да спечели внимание, или 

има поведенчески проблеми в училище, в обществото или в дома си. 

• Детето има трудности с концентрацията в училище, страда от преяждане, загуба на апетит или 

други промени в режима на хранене. 

• Детето често използва алкохол или други вещества. 

• Детето е с проблемно сексуално поведение. 

 

1  Леки поведенчески проблеми 

• Детето има леки симптоми на хиперактивност или депресия. 

• Възможни са някакви проблеми в училище или бягства от училище. 

• Детето експериментира с алкохол или други наркотични вещества. 

• Детето е с поведение, характерно за възрастен. 

 

0  Незначителни поведенчески проблеми 

• Детето е с подходящо за възрастта поведение, посещава училище и е с приемливо държание в 

училище, в обществото и в къщи. 

• Детето не употребява алкохол или други наркотични вещества. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

 

4  Тежко умствено/емоционално разстройство или умствена изостаналост, които водят до 

невъзможност детето да се справя само 

• Детето има тежко умствено/емоционално разстройство (вкл. халюцинации) и/или забавяне в 

умственото развитие, което го прави неспособно да се държи по подходящ за възрастта му 

начин. 

• Детето може да бъде опасно за себе си или за другите. 

Д4: Умствено здраве на детето и развитие 
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• Психологичният статус на детето показва крайно увредена способност за комуникация (напр. 

несвързан говор, липса на отклик, хронична депресия) и крайно нарушена преценка (напр. 

твърде неподходящи действия). 

• На детето е поставена диагноза за психично заболяване (напр. аутизъм, шизофрения, 

поведенческо разстройство) или емоционална нестабилност. 

 

3  Сериозно умствено/емоционално разстройство или умствена изостаналост, които пречат 

на способността за извършване на ежедневни дейности 

• Детето е със сериозно умствено/емоционално разстройство или забавяне в развитието. Често 

това се характеризира със слаба преценка, смущения в мисленето или настроението (напр. остра 

депресия, споменаване за самоубийство), което пречи на дневните занимания, посещаването на 

училище, успешните взаимоотношения със семейството, приятелите или в обществото. 

• Детето е свръхактивно. 

 

2  Умерено умствено/емоционално разстройство или умствена изостаналост, нарушаващи 

извършването на някои ежедневни дейности 

• Емоционално разстройство (напр. несигурност в себе си, нервни пристъпи) или умерено 

изоставане в развитието нарушават способността на детето да извършва някои /не всички/ 

ежедневни дейности. Симптомите включват отказ да посещава училище, излежаване в леглото, 

агресия или отдръпване. 

• Детето има поставена диагноза за обучителни затруднения (напр. дислексия, нарушено 

съсредоточаване), които се отразяват отрицателно върху представянето му в училище. 

 

1  Симптоми за умствено/емоционално разстройство с минимално влияние върху 

ежедневните дейности 

• Детето страда от преходни симптоми на емоционален стрес (напр. затруднена концентрация, 

загуба на апетит, честа умора, кошмари) или от по-леко изоставане в развитието, което има 

минимален ефект върху неговия успех в училище и социализация. 

• Детето е нервно, или има трудности в отношенията с връстници, или изглежда незряло. 

 

0  Детето няма идентифицирано умствено/емоционално разстройство или умствена 

изостаналост 

• Няма симптоми на заболяване или умствено изоставане. 

• Детето е емоционално стабилно и е с подходящо за възрастта емоционално поведение и 

интелектуално развитие. 

 

9 Недостатъчно налична информация 

 

 

 

4  Детето е с остро физическо заболяване или забавено развитие и се нуждае от медицински 

грижи 

• Успехът на детето в училище е сериозно затруднен в резултат на: остро или хронично 

физическо заболяване; употреба на вещества, оказващи сериозен ефект върху здравето или 

развитието му; увреждане или недъг; остра болка или дискомфорт, които специалните грижи не 

са в състояние да компенсират. 

Д5: Физическо здраве и развитие на детето 
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• Теглото и височината на детето са под 5% от нормата за възрастта, като причината е 

неизяснена или може да се отнесе към качеството на грижите. 

• Детето е апатично и се нуждае от медицински грижи. 

• На детето е поставена диагноза за фетален алкохолен синдром или синдром на неонатална 

абстиненция. 

• Детето е с диагноза за сексуално предавана болест или са налице други физически белези за 

сексуална активност, неподходяща за възрастта му. 

 

3  Сериозно физическо заболяване, увреждане или липса на физическо развитие, 

ограничаващо дейността, без необходимост от специални грижи 

• Детето страда от физическо заболяване или увреждане, което сериозно ограничава учебната му 

дейност и изисква специални грижи, които родителят приема като тежест. 

• Теглото и височината на детето са с 5% под нормата за възрастта, като родителят проявява 

необходимите усилия за изясняване на причината. 

 

2  Детето е с умерено физическо заболяване, увреждане или липса на физическо развитие; 

състоянието ограничава дейността, но може да се компенсира със специални грижи 

• Детето е с умерено физическо заболяване или увреждане, болка или дискомфорт, които 

ограничават възможностите му; със специални грижи и лечение се постигат подходящи 

резултати и представяне в училище. 

• Теглото и височината на детето се отклоняват с 5% от нормата за възрастта и причината за това 

е известна. 

 

1  Леко физическо заболяване, увреждане или липса на физическо развитие, 

неограничаващо дейността 

• Детето е с леко физическо заболяване или увреждане, което не ограничава дейността или 

представянето му в училище. 

• Теглото и ръстът на детето се отклоняват между 5%–10% от нормата за възрастта и причината 

за това е известна. 

 

0  Детето е здраво, без физическо заболяване, увреждане или забавяне във физическо 

развитие. 

• Детето е здраво или е с леко заболяване или увреждане, което не ограничава дейността и 

представянето му в училище. 

• Теглото и ръстът на детето са с около или до 10% отклонение от нормата за възрастта. 

 

9  Недостатъчно налична информация 
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 ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО (С) 

 

 

 

Този фактор, в комбинация с други фактори, е свързан с висока степен на вероятност за 

бъдещо насилие върху детето. 

 

4  Многократно или сериозно физическо насилие или значим риск за физическо насилие в 

семейството 

• Член на семейството1 се нуждае от медицинско лечение или наблюдение за причинени 

наранявания, но такова не е проведено. 

• Има необясними наранявания в семейството. 

• Отправяни са чести или многократни молби до полицията за намеса в конфликтни ситуации 

(възможно е да има заповед за задържане). 

• Един от членовете на семейството разполага с абсолютна власт над емоционалната, 

финансовата и сексуалната свобода на останалите. 

• Майката на детето е пострадала от физическо насилие, когато е била бременна. 

• Родителят поддържа или е поддържал в миналото продължителна насилствена връзка. 

 

3  Инциденти на физическо насилие в семейството; дисбаланс на сила и контрол 

• Член на семейството физически напада друг, но без да причини сериозно нараняване, налагащо 

медицинска помощ. 

• Отправяне на заплаха (в т. ч. за убийство или за сериозно нараняване). 

• В миналото семейството е търсило съдействие от полицията. 

• Член на семейството упражнява емоционален и финансов контрол върху останалите. 

• Съществува съмнение за сексуална злоупотреба в семейството. 

• Инцидентите на насилие се случват в присъствието на деца. 

 

2  Изолация и заплашване; заплаха за вреда 

• Член на семейството контролира другите чрез ограничаване на достъпа им до финансови 

средства, заплашване и/или изолация. 

• Член на семейството се опитва да контролира дейността, нуждите и контактите на другите. 

• Член на семейството е държан в страх от друг член чрез манипулиране, психичен тормоз или 

разрушаване на имуществото. 

• Член на семейството отправя заплахи и/или напада друг. 

 

1 Словесна агресия 

• Действията на човек от семейството са предизвикани от словесна агресия. 

• Един от членовете на семейството проявява нервност или безпокойство в присъствието на 

друг. 

• Родителят е преживял предишни насилствени връзки. 

 

0  Взаимна толерантност 

• Има добра комуникация в семейството. 

• Конфликтите между членовете на семейството се разрешават без заплаха от физическо 

насилие. 

С1: Семейно насилие 
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• В семейството има само един възрастен и няма информация за домашно насилие. 

 

9 Недостатъчно наличие на информация. 

 

 

 

4  Хронична криза с ограничено справяне 

• Няколко или повече стресови фактори карат родителя да се държи като тежко депресиран и 

апатичен. 

• Кризата засяга грижите за детето; родителят показва ограничена или цялостна липса на умения 

за справяне. 

 

3  Продължителна криза, затрудняваща уменията за справяне 

• Няколко или повече стресови фактори действат в резултат на продължителна или моментна 

криза. 

Стратегиите за справяне на родителя включват ограничени и противоречиви действия, 

затрудняващи способността за грижи за детето. 

 

2  Стабилизиране след период на криза 

• Няколко или повече стресови фактори са довели до криза в семейството и са нарушили 

временно способността му да се грижи за детето. 

 

1  Решение без противоречив ефект 

• Няколко или повече стресови фактори са довели до криза, но семейството се стабилизира. 

 

0  Свободно от стрес влияние 

• В настоящия момент и в последната година семейството не е било изложено на сериозни 

стресови 

фактори. 

 

9  Недостатъчно наличие на информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С2: Способност за справяне със стреса 
 

Стресовите фактори могат да включват, но не се ограничават до: 

• Бременност или скорошно раждане 

• Безработица или промени в работата 

• Финансови затруднения 

• Смърт на брачния партньор или член на семейството 

• Скорошно преместване 

• Промяна в брачните отношения 

• Продължително заболяване или сериозно увреждане 

• Непостоянно разпределение на грижите за детето 

• Пренаселеност 

• Хаотичен начин на живот или конфликти 

• Остро психично заболяване 

• Загуба на жилище 

Включват се и други фактори, които семейството възприема като стресови. 
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4  Ефективно изолиране 

• Семейството живее в географска и социална изолация и не получава помощ от обществото. 

• Семейството е отчуждено или е в конфликт с разширеното семейство, приятелите или 

съседите. 

• Родителят, който полага основните грижи за детето, е лишен от възможност за периодична 

почивка. 

 

3  Помощ, която не е надеждна 

• Помощта, която семейството получава от роднини и приятели, е непостоянна и ненадеждна. 

• Недостиг на обществени услуги: превозът и /или мобилността са затруднени. 

• Семейството не е в състояние да ползва наличните услуги поради езикови или културни 

бариери. 

• Достъпът на семейството и обществото до услуги за подкрепа на родителите е ограничен. 

• Участието на възрастни членове на домакинството или на разширеното семейство в дейностите 

по отглеждането на децата е инцидентно или ограничено. 

 

2  Надеждна помощ, с ограничена полезност 

• Семейството е стабилно, но отношенията не са достатъчно близки. Налице е подкрепа от 

приятели. 

• Има обществени услуги, но те са трудно достъпни и рядко се предлагат. 

• Родителят не оценява предоставените услуги като полезни. 

 

1  Помощта е надеждна 

• Връзките в семейството и с приятелите са задоволителни. 

• Семейството може да участва в една или повече общности (религиозни, социални и т. н.). 

• Обществените услуги са развити и достъпни. 

• Не всички нужди на семейството са били посрещнати, но семейството е отворено към 

социалните услуги и ги използва за облекчаване на стрес или проблем. 

 

0  Многообразни източници на надеждна помощ 

• Семейството поддържа здрави връзки с роднини, приятели и съседи, които при нужда могат да 

помогнат. 

• Родителят е включен в дейности извън дома. 

• Семейството получава обратна връзка и подкрепа от мрежа за социална помощ. 

 

9  Недостатъчно наличие на информация 

 

 

 

 

4  Извънредна несигурност: множество рискови условия, които са опасни за децата и 

причиняват физически наранявания или заболявания 

• Рисковите условия в дома са причинили физически наранявания или заболявания на децата. 

С3: Наличност на социални помощи 
 

С4: Условия на живот 
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• Многократно изгонване и/или бездомност, или сериозно пренаселване, което предизвиква 

тревога у детето и проблеми в училище. 

 

3  Голяма несигурност: множество рискови условия, които са опасни за децата 

 

2  Несигурност: една рискова ситуация, която е опасна за детето                   Рисковите 

условия включват, но не се ограничават до: 

• Изпускане на газ от печката или друг отоплителен уред 

• Пожар в жилището или сградата 

• Опасни вещества или обекти, складирани на достъпни места 

• Липса на вода 

• Обелена боя на оловна основа 

• Гореща вода/пара, изпускана от радиатор 

• Необезопасени прозорци 

 

1  Безопасност: едно възможно рисково условие може да навреди на децата 

 

0  Пълна безопасност: няма видими рискови условия 

 

9  Недостатъчно наличие на информация 

 

 

 

 

4  Негативни отношения в семейството 

• Единият или двамата родители не успяват да осигурят на децата необходимата емоционална 

подкрепа. 

• Възрастните в семейството се отказват от ролите си. 

• Взаимодействието между членовете на домакинството в повечето случаи е негативно. 

• Има сериозен разрив в семейните функции, свързан със значителни промени в състава на 

семейството. 

 

3  Семейните взаимоотношения в повечето случаи не осигуряват подкрепа 

• Единият или двамата родители очакват от децата си емоционална подкрепа в ежедневието, без 

самите те да им осигуряват емоционална подкрепа. 

• Семейните роли и отговорности са объркани и погрешно разбрани. 

• Положителните семейни взаимодействия са с ограничен ефект. 

• Някои членове на семейството са в изолация (жертвата е детето). 

• Промяна в състава на семейството нарушава дееспособността и начина на живот на един или 

повече членове на домакинството. 

 

2  Несъвместими отношения в семейството 

• Родителите имат свръхочаквания по отношение на емоционалната подкрепа, която децата 

могат да осигурят през периоди на напрежение или криза. 

• Родителите не осигуряват постоянна подкрепа за децата. 

• Отношенията в семейството не са основани на взаимна подкрепа и отзивчивост. 

С5: Идентичност на семейството и взаимодействие 
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• Семейството се приспособява трудно към промени в структурата си. 

 

1  Отношенията в семейството са основани на взаимна подкрепа 

• Ролите на децата и родителите са нормално разпределени, с редки изключения. 

• Семейните роли понякога са объркани и неефективни. 

• Отношенията между членовете на семейството са добри, рядко възникват проблеми. 

• Семейството се приспособява лесно към промени в структурата си. 

 

0  Типично подкрепящи семейни взаимодействия 

• Ролите на децата и на родителите са подходящи. 

• Родителят осигурява необходимите емоционални грижи и подкрепа на детето. 

• Родителят има стабилен брак или връзка и членовете на домакинството поддържат близки, 

подкрепящи се и грижовни отношения. 

 

9  Недостатъчно наличие на информация 

 

 ВЛИЯНИЕ НА МАЛТРЕТИРАНЕТО/ ИЗОСТАВЯНЕТО (М) 

 

 

 

 

4  Жестоко малтретиране/изоставяне или вероятност от жестоко малтретиране/изоставяне 

• Жестоко малтретиране/изоставяне на детето, в резултат на което може да настъпи смърт, 

обезобразяване или нарушена функция на орган или крайник. 

• Преднамерени действия, създаващи значителна опасност за детето от смърт, обезобразяване 

или нарушена функция на орган или крайник. 

• Детето е подложено на изкривени дисциплинарни практики. 

• Детето е подложено на сексуално малтретиране и сексуална злоупотреба (напр. проституция и 

порнография). 

• Отказът да се посрещнат нуждите на детето може да доведе до ситуация, застрашаваща живота 

му. 

 

3  Сериозно малтретиране/изоставяне или вероятност от сериозно 

малтретиране/изоставяне 

• Сериозно физическо нараняване, изискващо медицинска помощ. 

• Преднамерени действия или дисциплинарни практики, създаващи значителна опасност от 

сериозно физическо нараняване или сексуална злоупотреба с детето. 

• Непосрещането на основните потребности на детето (от храна, дрехи, подслон, медицински 

грижи, емоционална подкрепа) причинява емоционална травма или заболяване, изискващи 

незабавна медицинска помощ. 

 

2  Умерено малтретиране/изоставяне или вероятност от умерено малтретиране/изоставяне 

• Преднамерени действия или дисциплинарни практики, водещи до умерено увреждане (или 

опасност от увреждане) на по-малко чувствителни части от тялото и необходимост от 

медицинска помощ. 

М1: Жестокост при малтретиране/ изоставяне 
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• Непосрещането на минималните нужди на детето в една или повече области причинява 

умерена вреда или вероятност от умерена вреда. 

 

1  Незначително малтретиране/изоставяне или вероятност от незначително малтретиране/ 

изоставяне 

• Преднамерени действия или дисциплинарни практики, предизвикващи незначително 

увреждане на детето, неизискващи медицинска помощ. 

• Непосрещането на основните нужди на детето в една или повече области нанасят незначителна 

вреда 

или вероятност от незначителна вреда. 

 

0  Няма данни за малтретиране/изоставяне 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

 

4  Свободен достъп без надзор от страна на възрастен 

• Детето и човекът, който му е навредил или може да му навреди, живеят заедно без наблюдение 

от страна на друг възрастен. 

 

3  Свободен достъп с неефективен надзор от страна на възрастен 

• Детето и човекът, който му е навредил или може да му навреди, живеят с друг възрастен, който 

понякога ги оставя сами. Има съмнение дали другият възрастен може да защити детето. 

• Човекът, който е навредил или може да навреди на детето, не живее заедно с него, но има 

свободен достъп без надзор. 

 

2  Свободен достъп с ефикасен контрол от страна на възрастен 

• Човекът, който е навредил или може да навреди на детето, живее заедно с него или често го 

посещава, но под ефективния надзор на друг възрастен, способен да осигури на детето защита. 

 

1 Ограничен достъп с ефикасен контрол от страна на възрастен 

• Човекът, който е навредил или може да навреди на детето, не живее заедно с него и го 

посещава рядко, но само под ефективния контрол на друг възрастен. 

 

0 Насилникът няма достъп до детето 

• Човекът, който е навредил или може да навреди на детето, живее извън дома и никога не го 

посещава; наложена е ефективна забрана за посещения от страна на друг възрастен. 

 

9 Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

M2: Достъп до детето на човек, който го е малтретирал 

/изоставил или може да го малтретира/изостави 
 

М3: Поемане на отговорност за малтретирането 
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4  Обмисляне или планиране на малтретирането/изоставянето 

• Родителят обяснява малтретирането/изоставянето като планирано и обвинява детето, че го е 

предизвикало. 

 

3  Бягство от отговорност 

• Родителят отказва да даде обяснение и не поема отговорност за малтретирането/изоставянето 

на детето. 

 

2  Намиране на оправдание/причина или неосъзнаване на собствената отговорност 

• Родителят си намира оправдание или причина за малтретирането/изоставянето на детето, 

поема в малка степен отговорността или е объркан и не съзнава вината си. 

 

1 Осъзнаване на ролята в малтретирането/изоставянето и поемане на отговорността 

• Родителят признава своята роля в малтретирането/изоставянето на детето, поема отговорността 

и изпитва вина. 

 

0 Случайно малтретиране/изоставяне 

• Инцидентът изглежда случаен и родителят съжалява и се разкайва. 

 

9 Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

 

4  Жесток или ескалиращ модел на малтретиране/изоставяне в миналото 

• Има жестоко малтретиране/изоставяне в миналото или ескалиращ модел на сериозно 

малтретиране/ изоставяне. 

• Сериозно малтретиране/изоставяне на дете в миналото е увредило здравето и развитието му. 

 

3  Сериозен скорошен инцидент или модел на малтретиране/изоставяне 

• Има нов случай на сериозно малтретиране/изоставяне, без тенденция за ескалиране, който 

може да показва промяна в способността на родителя да се грижи адекватно за детето. 

 

2  Предишно малтретиране/изоставяне 

• Разкрит е случай на предишно малтретиране/изоставяне. 

 

1  Грижи за малтретиране или изоставяне 

• Деца или други източници предоставят информация, пораждаща съмнение за 

малтретиране/изоста- 

вяне в миналото. 

 

0  Няма история на малтретиране или изоставяне 

• Няма налична информация за предишно малтретиране или изоставяне на детето. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

М4: История на малтретирането/изоставянето от 

настоящи родители 
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 ВЛИЯНИЕ НА НАМЕСАТА (Н) 

 

 

 

 

4  Родителят не полага усилия да задоволи нуждите на детето 

• Родителят не изпълнява задължението си да се грижи за детето (т. е. отрича, че грижата за 

детето е задължение на родителя). 

• Родителят отрича проблемите/насилието в семейството. 

 

3  Родителят полага незначителни усилия да задоволи нуждите на детето 

• Родителят не отхвърля родителската си роля, но не полага достатъчно усилия да задоволи 

нуждите на детето. 

 

2  Непостоянни усилия за задоволяване нуждите на детето; родителят е изправен пред 

многобройни пречки за решаването на проблемите 

• Родителят показва желание да задоволи нуждите на детето, но среща сериозни пречки и 

затруднения (напр. разпознаване на проблема, способност да се грижи, готовност да търси 

помощ). 

 

1  Родителят полага усилия да задоволи нуждите на детето, но среща някои пречки за 

решаването на проблемите 

• Родителят се опитва да задоволи нуждите на детето, но има затруднения (напр. разпознаване 

на проблема, способност да отглежда, увереност да отглежда, готовност да търси помощ), които 

му попречат да се справя добре. 

 

0 Последователни усилия за задоволяване нуждите на детето без видими пречки за 

решаване на проблемите 

• Родителят полага усилия и няма пречки да задоволи нуждите на детето. 

 

9 Недостатъчно налична информация 

 

 

 

 

 

4  Отказ от сътрудничество 

• Родителят отказва да приеме участието на социална служба/агенция в разрешаването на 

проблема. 

• Родителят активно се съпротивлява на усилията на социалната служба/ агенцията да осъществи 

контакт със семейството. 

 

3  Родителят сътрудничи, но се съпротивлява на интервенцията 

• Родителят допуска намесата на социалната служба/агенцията, но вътрешно се съпротивлява да 

приеме услугите й. 

Н1: Отговор на родителя към нуждите на детето 
 

Н2: Сътрудничество на родителя при намесата 

(интервенцията) 
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• Родителят се нуждае от постоянно насърчаване в ползването на услугите. 

 

2  Родителят сътрудничи, но с лош отклик на интервенцията 

• Родителят приема подкрепата на социалната служба/агенция и ползва предоставяните услуги, 

но без да се постигне желаният резултат. 

• Родителят допуска намесата на социалните работници, но може да забави отговора си или да се 

откаже от предоставените услугите твърде скоро. 

 

1 Родителят сътрудничи на интервенцията 

• Родителят приема намесата на социалната служба и с готовност се включва в предоставените 

услуги, по възможно най-полезния начин, но пълната услуга не винаги се осъществява поради 

различни фактори като смесено чувство, дезорганизация 

• Родителят се нуждае от подкрепа и окуражаване от социалната служба/агенцията при 

ползването на услугите. 

 

0  Сътрудничи на интервенцията 

• Родителят приема участието на социалната служба в разрешаването на проблема и активно се 

включ- 

ва в предоставяните услуги. 

 

9  Недостатъчно налична информация 

 

IV. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: 

 

 

1. "Tell me what happened" (Structured Investigative Interviews of Child Victims and Witnesses); 

2. „ИСДП”, София – „Ръководство за експерти, които участват и провеждат разпити на 

деца, жертви и свидетели на престъпления”; 

3. Николо Атанасов, София 2009 -  „Теории за психичното развитие в психоанализата”; 

4. Ерик Ериксон – „Идентичност: младост и криза”; 

 


