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ВЪВЕДЕНИЕ

„Гласовете на децата“ е национално представително проучване, реализирано от изследова-
телска агенция „Маркет линкс“ в периода януари – февруари 2017 г. по задание на УНИЦЕФ 
България.

Неговата цел е да проучи нагласите на децата и младите хора в България по широк спектър 
от теми: щастливи ли са, как се чувстват в училище и вкъщи, в каква степен са интегрирани в 
съвременното общество, употребяват ли психоактивни вещества, чувстват ли се в безопасност, 
информирани ли са, знаят ли правата си, какво очакват от политиците, как виждат своето бъ-
деще.

Настоящото проучване „Гласовете на децата“ следва дизайна на едно от най-мащабните меж-
дународни изследвания „Гласовете на младите“, проведено през 2001 г. сред 15 200 деца и 
младежи от Западна, Централна и Югоизточна Европа, Прибалтика, бивша Югославия, Запад-
ни ОНД, кавказките и централноазиатските републики. Българската извадка тогава включва 400 
деца и младежи, разделени в две възрастови групи – 9-13 г. и 14-17 г.

Прилагането на идентична методология дава възможност данните от двете проучвания да бъ-
дат съпоставени и да се проследи динамиката в нагласите на децата и младите хора в Бълга-
рия, настъпили в периода между 2001 до 2017 г.

Анализът на „Гласовете на децата“ има и друга цел – чрез представяне на мненията и възгле-
дите на децата и младите хора в България по фундаментални житейски въпроси да подпомогне 
формулирането на предложения за интервенции, програми и политики и планиране на застъп-
нически кампании, насочени към подобряване на тяхното благосъстояние. 



20174
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЛЕЖКИ

 



2017 5
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

Проучването „Гласовете на децата“ е представително за децата и младите хора на възраст 9-17 
години. То е проведено в периода 30 януари – 13 февруари 2017 г. по метода на прякото лично 
интервю. 

Извадката е определена на база на генерална съвкупност от 576 200 деца и младежи на въз-
раст между 9 и 17 г., 51.6% от които са момчета, а 48.4% – момичета. 16.9% от генералната 
съвкупност живеят в София, 56.4% – в градовете, 26.7% – в селата (по данни на НСИ към 31 
декември 2016 г.).1

Изследваната съвкупност се състои от 585 респонденти на възраст 9-17 години, от които 402 
респонденти представляват националната извадка, а 183 респонденти са от бустерна извадка 
(60 деца от малцинствени етнически групи, 61 деца в институционална грижа и 62 деца с ув-
реждания). 

Децата с увреждания представляват 10.6% от изследваната съвкупност, децата в институцио-
нална грижа – 10.4%, децата от малцинствени етнически групи – 10.3%.

Социално-демографските характеристики на изследваната съвкупност са изведени в Таблици 
1 и 2 по-долу. 

Таблица 1: Обща извадка: социално-демографски характеристики

Извадка %
Национално представителна 402 респонденти 68.7%

Деца в институционална грижа 61 респонденти 10.4%

Деца с увреждания 62 респонденти 10.6%

Деца от етнически малцинства 60 респонденти 10.3%

Общо 585 респонденти 100%

Пол
Момчета 49.9%
Момичета 50.1%

Възраст

9-11 г 36.9%
12-14 г. 37.3%
15-17 г. 25.8%

Населено място

София 12.6%
Голям град 15.4%
Средно голям град 49.6%
Село 22.4%

Семейна среда/институционална грижа

С двама биологични родители 69%
С майка 13%
С баща 3%
С друг възрастен/настойник 4%
В институции 10%

1  НСИ, Население по области, възраст, местоживеене и пол/ данни към 05.2017 г.
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Таблица 2: Бустерна извадка2: социално-демографски характеристики

Социално-демографски характеристики 

Деца от 
етнически 

малцинства %

Деца в 
институционална 

грижа %

Деца с 
увреждания 

%

Пол
Момчета 49.9% 50.8% 50%
Момичета 50.1% 49.2% 50%

Възраст 9-11 г. 48.3% 59% 51.6%
12-14 г. 51.7% 41% 48.4%

Населено място
София 6.7% 8.2% 8.1%
Голям град 11.7% 16.4% 21%
Средно голям град 75% 62.3% 64.5%
Село 6.7% 13.1% 6.5%

Етническа 
принадлеж- 
ност

Българска 8.3% - 83.9%
Турска 16.7% - 3.2%
Ромска 65% - 4.8%
Ромска с турски 
произход

8.3% - 1.6%

Българо-мохамеданин - - 1.6%

Тип 
увреждания/ 
поведенчески 
проблеми 

Физически увреждания - - 35.5%
Умствени увреждания - - 33.9%
Затруднения с ученето - - 27.4%
Поведенчески 
проблеми

- - 14,5%

Хронично заболяване 
(астма, диабет, др.)

- - 12,9%

Друго увреждане - - 9.7%

•	 Подбор за достигане на национално-представителна извадка

Национално-представителната извадка е многостепенна, гнездова и случайна. Тя е стратифи-
цирана по област и тип населено място (столица, голям град, средно голям град и село). Допъл-
нителната подсилена (бустерна) извадка с деца в неравностойно положение е пропорционално 
разпределена по региони. 

За да се осигури случаен подбор на домакинствата и респондентите, всеки анкетьор получава 
предварително стартов адрес за гнездото, за което отговаря. За градовете стартовият адрес 
е подаден от „Маркет линкс“, а за селата е площадът на селото. Анкетьорът описва адресите 
в гнездото, започвайки от стартовия адрес. Обходените адреси, независимо от това дали е 
проведено интервю или само е направен контакт и опит за интервю, се описват в специален 
формуляр „Отчет за описание на адресите“. 

При осъществяване на контакт с домакинство от селектираните по време на случайния обход 
адреси се уточнява дали там живее дете на възраст 9-17 г. Ако в домакинството живеят две или 
повече деца на възраст 9-17 години, изборът на конкретно дете за провеждане на интервюто 
2  Списъкът с институциите, където са проведени интервютата с деца в институционална грижа, е в Приложение 1.
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се извършва по метода на „последния рожден ден“, т.е. интервюира се детето, което е имало 
най-скоро рожден ден. По този начин се постига случаен подбор и при избора на лицата за ан-
кетиране вътре в домакинството.

Подробният доклад за теренната работа е в Приложение 2. 

Описаният по-горе подход не се прилага към децата в неравностойно положение (деца от мал-
цинствени етнически групи, деца в институционална грижа и деца с увреждания). Тяхното пред-
ставителство в извадката е подсигурено чрез включването им като допълнителни подсилени 
извадки (бустери), пропорционално разпределени по региони.

Национално-представителната извадка от 402 деца и младежи на възраст 9-17 години е по-
стигната при обхождането на общо 1153 адреса, като в 1/3 от тях са проведени интервюта от 
началото до края. Това представлява 34.7% от всички посетени домакинства. 

В 11.6% от посетените адреси на домакинства с деца на възраст 9-17 години не са проведени 
интервюта поради отсъствие на детето за по-продължителен период от време, напр. вакан-
ция; отсъствие на родителя/настойника, който да даде съгласие за провеждане на интервюто 
с детето и с когото да се проведе отделно интервю; отказ за участие в интервюто от страна на 
родителя и/или детето; неспазена уговорка за среща. 

На всеки четвърти от десет посетени адреса (38.2%) се оказва, че живеят семейства без деца 
на възраст 9-17 години. 

Необитаемите имоти, попаднали в списъка на „случайния маршрут“ – къща за почивка, вила, 
бизнес сграда, институционална сграда и т.н., представляват 4% от всички обходени адреси, а 
недостъпните, които попадат в отдалечена или опасна зона или са затворен комплекс, са 11.3%.

Графика 1: Посетени адреси и постигане на национално-представителна  
извадка (402 деца)

0.2%

Завършено интервю

Не е обитаем/няма постоянно 
живеещи

Зона/собственост, която не е 
достъпна

Не е осъществен контакт с 
този адрес

В домакинството не живее 
дете на възраст 9 - 17 години

В домакинството живее дете на възраст 9 
- 17 години, но то отсъства

В домакинството живее дете на възраст 9 - 17 
години, но отсъства родител/настойник

Отказ от страна на родител/настойник

Отказ от страна на детето

Неспазена уговорка за среща

Друго 

34.7%

4.1%

1.2%

10.1%

1.3%
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•	 Инструментариум 

Инструментариумът на изследването включва: инструкция за интервюерите; полуструктуриран 
въпросник за деца и юноши (с обща продължителност около 45-50 мин., включващ въпроси, за-
давани от анкетьор, и за самостоятелно попълване от страна на детето); въпросник за родители 
и възрастни, които се грижат за децата и юношите (с продължителност около 5 мин., включващ 
демографски въпроси) и кодировъчен лист/шоу-карта. 

Въпросникът за деца и юноши е тип „face-to-face“ и се състои от въпроси от затворен и отворен 
тип. Част от въпросите дават възможност за повече от един отговор. 

Въпросникът е тестван предварително с 5 деца (момче на 10 г., момиче на 12 г., момиче на 17 
г., момче от малцинствена етническа група на 11 г. и момиче с увреждания на 10 г.). 

Анализът на обратната връзка, впечатленията от поведението и невербалната комуни-
кация с децата показа, че въпросникът трябва да бъде оптимизиран. Затова някои въпроси 
отпаднаха, други бяха преформулирани, а по някои теми, към които децата проявиха по-голям 
интерес, бяха включени допълнителни въпроси.
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ЩАСТЛИВИ ЛИ СА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА

3.1. САМООЦЕНКА

Щастието е фундаментална човешка ценност, базирана най-често на благополучието и качест-
вото на живот. Обикновено опитите да бъде описано свързват щастието с чувството за удо-
волствие, принадлежност към някаква общност и ангажираност към нещата, които се правят. 
Взаимовръзката между тези три ключови компонента дава устойчивост на усещането за щас-
тие. 

За децата обаче щастието е преди всичко субективно и интуитивно усещане, свързано с момен-
ти на хубави преживявания в личната им биография. 

Затова и отговорите на въпроса „Би ли казал, че най-често се чувстваш щастлив, нещастен, нито 
щастлив/нито нещастен?“ трябва да бъдат разглеждани в един по-широк смислов контекст: от 
една страна, те са резултат от преживени от децата положителни емоции и удоволствия, а от 
друга са проекция на тяхното общо физическо, психическо и емоционално състояние. 

Мнозинството от българските деца – 81%, твърдят, че се чувстват щастливи. Възрастта, полът, 
населеното място, етническата принадлежност не са сред факторите, които детерминират в 
голяма степен чувството за щастие. 

Все пак изследването регистрира някои, макар и незначителни, разлики. Относителният дял на 
щастливите момичета например е по-голям със 7 пункта от момчетата (85%:77%), а децата на 
9-11 години са по-често щастливи от 12-14 и 15-17 годишните. 

Разпределението по населени места показва, че селските деца са по-щастливи от градските, 
особено от живеещите в по-малките градове (85%:77%). Разликите в усещането за щастие в 
този случай могат да бъдат обяснени с някои характеристики на градската и селската среда, 
които се отразяват върху живота като цяло и рефлектират и върху самооценката за щастие при 
децата.

Децата от селата например живеят в една по-затворена среда, която предполага известен кон-
серватизъм на ценностите и поведението. Това минимизира стреса и тревожността и създава 
усещане за предсказуемост. Децата от по-малките градове (различни от областните центрове), 
които твърдят, че се чувстват щастливи, формират най-малкия относителен дял в общата из-
вадка. Едно възможно обяснение е по-ниският стандарт на живот (по-малки доходи, по-голяма 
безработица), което повишава усещането за неизвестност и дори безпътица първо при родите-
лите и се отразява на качеството на живот и чувството за щастие и при децата. 

Относителният дял на децата в институционална грижа, които заявяват, че са щастливи, е с 22 
пункта по-малък от резултата в общата извадка.
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Графика 2: „Нека да поговорим за твоя живот като цяло. Би ли казал, че най-
често се чувстваш щастлив?“(Разпределение по групи респонденти) 

Сравнението на данните от настоящото изследване с данните от 2001 г. показва увеличение с 
22 пункта на дела на децата, които твърдят, че са щастливи. Два пъти е намалял и делът на 
колебаещите се – от 34% през 2001 на 17% през 2017 г. 

Рязкото увеличение на дела на респондентите, които се чувстват щастливи, може да се обясни 
с общото повишаване на качеството на живот в България, което рефлектира и върху усещането 
за щастие при децата. 

Графика 3: Нека да поговорим за твоя живот като цяло. Би ли казал/а, че  
най-често се чувстваш...

81%
86% 87%

66%

59%

81%
59%

17%
34%

1%

1%
5%

2017 г. 2001 г.

2%

Щастлив/а

Нито щастлив/а, нито 
нещастен/нещастна

Нещастен/Нещастна

Не знам/Без отговор
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През повечето време 

Само понякога 

Почти никога/Никога 

Не знам/Без отговор

77%
63%

22%
31%

2%

1%
4%

2017 2001 

Колко често се чувстват щастливи децата?
Мнозинството от децата се чувстват щастливи през по-голямата част от времето. Всяко пето 
дете е щастливо само понякога. 
Разпределението по населено място показва, че най-често се чувстват щастливи живеещите 
в столицата деца (87%), следвани от селските деца (78%). В сравнение с 2001 година се ре-
гистрира увеличение с 24 пункта в относителния дял на селските деца – тогава само 53% от тях 
са декларирали, че са щастливи през по-голямата част от времето. 
При разпределението по населено място отново най-нисък е относителният дял на децата от 
по-малките градове, които заявяват, че са щастливи през по-голямата част от времето – 74%. 
Едно по-задълбочено проучване на живота в малкия български град вероятно би извело фак-
торите, които определят светоусещането, житейските нагласи и самочувствието и би описало 
по-релефно профила на тази група градски деца. 
В сравнение с данните от проучването през 2001 г. се констатира увеличение с 14 пункта на 
дела на децата, които се чувстват щастливи през повечето време и намаление с 9 пункта на 
тези, които твърдят, че са щастливи само понякога. 

Графика 4: Честота на щастие: „А би ли казал/а, че се чувстваш щастлив/а...“

 

През 2017 г. делът на децата с увреждания, които твърдят, че са щастливи през по-голямата 
част от времето, е 61%. 
Най-ниската стойност на регистрираните отговори за честотата на щастието сред различните 
групи респонденти отново се формира от децата в институционална грижа. Едва 43% от тях 
казват, че са щастливи през по-голямата част от времето. 

3.2. МОМЕНТИ, В КОИТО ДЕЦАТА СЕ ЧУВСТВАТ ЩАСТЛИВИ

Децата се чувстват щастливи, когато са с приятелите и семейството си, когато играят, получа-
ват добри оценки в училище или са в интернет.

Спонтанните отговори поставят моментите, прекарани със семейството, на първо място. При 
сумирането на всички отговори обаче моментите, в които децата са със своите приятели, фор-
мират по-голям дял. 
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Графика 5: Кои са моментите или случаите, когато си се чувствал щастлив?            
                    (всички посочени отговори)

•	 Приятели

Времето с приятелите е най-стимулиращият източник на щастие за 85% от респондентите. 

Колкото по-големи стават децата, толкова по-важни стават приятелите в техния живот. Това се 
отразява и в получените резултати – делът на младежите, които се чувстват щастливи в своя 
приятелски кръг, се увеличава с нарастване на възрастта им: ако сред 9-11 годишните този дял 
е 77%, сред 12-14 годишните е близо 85%, а сред 15-17 годишните – почти 95%. 

Моментите, прекарани с приятелите, са източник на щастие за всяко девето дете (87%), което 
живее на село, и за около 84% от живеещите в столицата и другите градове в страната. 

Приятелската среда е най-важният фактор, който влияе върху щастието на децата в институцио-
нална грижа – 85% от тях посочват, че са щастливи, когато прекарват времето с приятелите си. 

•	 Семейство

74% от всички респонденти посочват моментите, прекарани в семейството, като източник на 
щастие. За тях семейството е събирателен образ на емоционална и материална подкрепа, гри-
жа, сигурност, обич, внимание и разбиране. 
Разпределението по пол регистрира почти равни дялове на момичетата и момчетата, които 
се чувстват щастливи, когато са със семействата си. Няма съществени различия и при раз-
пределението по населено място: 77% от децата в столицата, 76% от селските деца, 73% от 
живеещите в големите градове и 72% от другите градове посочват моментите, прекарани със 
семейството, като източник на щастие. 

Съставът на семейството, макар да не е изведен като ключов фактор, оказва влияние върху 
детското усещане за щастие. Тези, които живеят в пълни семейства с двама родители, се чувст-

85%

74%

50%

48%

37%

29%
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ват по-щастливи в сравнение с децата в непълни семейства. 77% от децата, които живеят само 
с майка си, и 67% от живеещите само с баща си твърдят, че са щастливи. 

За респондентите от национално-представителната извадка семейството като източник на щас-
тие е поставено на второ място след приятелите. Обратно, за децата с увреждания моментите, 
прекарани със семейството, са по-важни, отколкото времето с приятелите. 

Подкрепящата семейна среда е базисна предпоставка за щастието на децата. В някакъв сми-
съл тя е дори по-важна от здравословното състояние, поне при децата. Съпоставката на отго-
ворите на децата в институционална грижа и децата с увреждания на въпроса колко често се 
чувстват щастливи потвърждава тази хипотеза. 

Децата с увреждания са щастливи по-често от децата в институционална грижа. Разликата от 
близо 20 пункта между първите и вторите (61%:43%) насочва към извода, че обичта и грижата, 
които получават децата с увреждания, компенсира донякъде тяхното недобро здравословно 
състояние, докато при децата в институционална грижа липсата на семейство се отразява вър-
ху общото усещане за щастие. 

Липсата на семейство и на устойчива връзка с родителите води до дефицити, вкл. от емоциона-
лен характер, които очевидно не могат да бъдат компенсирани с грижите в институциите. Затова 
децата в институционална грижа поставят на едно от последните места времето, прекарано със 
семейството в условната класация на моментите, в които се чувстват щастливи. Моментите със 
семейството като източник на щастие са поставени след приятелите, играта, хубавите случки с 
друго дете или възрастен, добрите оценки в училище и времето, прекарано в интернет. Едва 1/3 
от децата в институционална грижа споделят, че са щастливи, когато са със семейството си. 

В подкрепа на хипотезата, че децата в пълни семейства са по-щастливи от другите, са и данни-
те в Графика 5: делът на децата, които живеят в пълни семейства, с двамата си биологични ро-
дители, и се чувстват щастливи през повечето време, е по-голям от тези, които живеят с маще-
ха/приемна майка, доведен баща, баба, дядо, други роднини или са отглеждани в институции. 

Графика 6: Честота на щастие според състава на семейството сред децата с ув-
реждания и деца в институционална грижа: „Чувствам се щастлив/а през пове-
чето време“ 

84%

73%
67%

61%

39%
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2001 2017 

•	 Свободно време и игра

Всяко второ българско дете, независимо дали е момче или момиче, се чувства щастливо, ко-
гато играе. С нарастването на възрастта делът на децата, които посочват играта като източник 
на щастие, намалява. Ако играта е източник на щастие за 74% от 9-11-годишните, при 12-14-го-
дишните делът пада до 49% и до 19% при младежите на възраст 15-17 г. 

Тази низходяща тенденция е обяснима с изместването на играта на заден план от други зани-
мания и интереси и с нарастващия брой ангажименти на младите хора.

Най-щастливи, когато играят, са децата с увреждания (65%), следвани от децата от етнически 
малцинства (63%), децата в институционална грижа (51%) и накрая – децата от национално-
представителната извадка (46%).

•	 Време, прекарвано в интернет 

Времето в интернет е свързано с положителни емоции за всяко четвърто дете. Делът на мом-
четата, които се чувстват щастливи, когато ползват интернет, е с 13 пункта по-висок от този на 
момичетата (44%:31%). 

Колкото повече порастват, толкова по-важен става достъпът до световната мрежа. Всяко трето 
дете на възраст 9-11 години се чувства щастливо, когато е в интернет (31%). Делът на 12-14-го-
дишните е 38% и достига до 46% при 15-17-годишните.

Графика 7: Можеш ли да опишеш моментите или случаите, когато си се 
                    чувствал щастлив? (всички посочени отговори/ шоу-карта)

Данните от изследванията през 2001 и 2017 година показват някои общи нагласи на децата по 
отношение на моментите, в които се чувстват щастливи. 

 Българчетата са щастливи най-често когато са с приятелите си. През 2017 г. обаче приятел-
ският кръг е станал много по-силен фактор за щастие в сравнение с 2001 г. Увеличението с 23 
пункта на дела на респондентите, за които приятелите са източник на щастие, доказва това. 

 Големият дял на респондентите, поставящи приятелите на първо място като фактор за 
тяхното щастие, е индикатор за много по-голяма социализация на българските деца в 
сравнение с 2001 г. 

Приятели
Семейство

Когато си играя
В училище (добри оценки, добро представяне)

Когато съм в интернет
Свободно време/ забавления

Когато се случи нещо хубаво с друго дете или…
Лични чувства (сбъднали се мечти/желания… 

Похвала/ награди/ подаръци
Празненства (рожден ден, гости, празници) 

Свобода (да правя каквото си искам, позволено…  
Когато съм сам 

62%
45%

36%
40%

36%

10%
8%
7%
6%

85%
74%

50%
48%

37%

29%
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 На второ място като условие за щастие и през 2001, и през 2017 г. е поставено семейство-
то. През 2001 г. едва 45% от българчетата посочват семейството като източник на щастие. 
Изследването от 2017 г. регистрира най-голямо увеличение тук – делът на децата, които 
посочват семейството като фактор за тяхното щастие, е с 30 пункта по-голям от 2001 г. 

 Данните илюстрират промяна в нагласите на децата към семейството, което може да се 
обясни с постепенното навлизане на един различен, в сравнение с 2001 г., модел на кому-
никация и връзки вътре в семейството, с налагането на нов тип взаимоотношения родите-
ли-деца, основани на повече взаимно доверие, споделеност, съпричастност и подкрепа. 

 За българските деца получаването на отлични оценки в училище – само един от аспе-
ктите на училищния живот – не е сред най-важните фактори за тяхното щастие. Макар 
да има слабо увеличение в сравнение с 2001 г., едва 48% от респондентите казват, че се 
чувстват щастливи, когато имат отлични оценки. 

 Един от най-важните изводи в изследването от 2001 г. е, че „за българските деца учили-
щето е основната социална среда... Те запълват времето си предимно с училище, а в 
свободното си време голяма част от децата са пасивни. Всяко трето дете свързва щас-
тието със свободното време“3. Проучването от 2017 г. показва, че има преподреждане – 
свободното време/времето, прекарано в игра, се нарежда на трето място, а училището 
като фактор за щастието на децата е на четвърто място. Това показва, че за 16 години 
е настъпила промяна: заниманията на децата през свободното им време са в по-голяма 
степен източник на щастие от училището. 

 Сред другите фактори, влияещи върху щастието на децата, трябва да се обърне специално 
внимание на интернет. Българските деца са част от поколението на т.нар. дигитални тузе-
мци4, за които използването на дигиталните технологии е нещо съвършено естествено: поч-
ти всяко четвърто дете посочва, че е щастливо, когато е в интернет. Експанзията на интернет 
в живота рефлектира върху всички сфери на живота им, вкл. върху усещането за щастие.

3.3. МОМЕНТИ, В КОИТО ДЕЦАТА СЕ ЧУВСТВАТ НЕЩАСТНИ

Над половината от респондентите посочват, че са най-нещастни, когато са скарани с прияте-
лите си. 

Петнадесет-седемнадесет годишните преживяват по-тежко тези моменти. Това е обяснимо – с 
нарастване на възрастта приятелите стават по-важни и значими, с тях децата споделят и съиз-
мерват своите емоции и преживявания. Момичетата преживяват по-тежко моментите, в които 
са скарани с приятелите си, в сравнение с момчетата (59%:53%). 

За мнозинството от респондентите моментите, в които родителите им се карат или ги наказват, 
както и когато не се справят в училище, също предизвикват негативни емоции и ги карат да се 
чувстват нещастни. 

Около 18% от децата и юношите на възраст 9-17 години се тревожат, когато нямат пари. Това 
обстоятелство се посочва най-често от респондентите в най-горния възрастов диапазон. Липса-
та на пари е причина за безпокойство по-често сред младите жители на София (27%), отколкото 
сред живеещите в големи градове (21%), селата (20%) и по-малките градове (15%). Около 28% 
от децата от малцинствените етнически групи споделят безпокойство от липсата на пари.

Наличните данни не представляват надеждна база за извеждане на някаква зависимост между 

3  Гласовете на младите, стр. 16-17, 2001 г.
4  По класификацията на Марк Макриндъл.
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Проблеми/кара-
ници с приятели

Проблеми/кара-
ници с родители

Училище Наказание/липса 
на свобода

Когато имам про-
блеми/караници

2001 2017

ЩАСТЛИВИ ЛИ СА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА

месечния доход на член от семейството и усещането за щастие при децата. Първо, защото 
делът на родителите, които отказват или се затрудняват да съобщят какъв е месечният доход 
на член от семейството, е висок (27%), и второ, защото стойностите са твърде близки (88% от 
децата със среден разполагаем месечен доход на член от домакинството до 200 лв. се чувстват 
щастливи, почти толкова – 87% са щастливи при доходи между 201 и 300 лв., между 301 и 400 
лв. Делът на респондентите, чийто доход е между 501 и 600 лв. и които казват, че са щастливи, 
е 91%, а над 601 лв. – 82%).

Таблица 3: Децата и юношите се чувстват нещастни, когато:

се скарат със свой приятел, съученик 56%
им се карат родителите/ получават упреци от родителите 47%
не се справят в училище 45% 
са наказани 36%
имат проблеми вкъщи 29%
получат забележка от учител 27%
се случва нещо лошо с друго дете или възрастен 23%
нямат пари 18 %
са сами 15%

Отговорите на децата в институционална грижа не се различават от тези на децата в национал-
но-представителната извадка – те също поставят на първо място като източник на нещастие 
моментите, когато са скарани с приятелите си. Всяко трето дете в групата на децата в институ-
ционална грижа посочва лошото отношение на учителите към тях – „когато ми се скара учител“, 
„когато се случи нещо лошо с други деца или възрастни“ или когато се чувстват самотни като 
моменти, в които са нещастни. 21% от децата в институционална грижа казват, че не са щаст-
ливи, ако не се справят в училище. 

Съпоставката на данните показва, че за периода от 2001 до 2017 г. е настъпила промяна в на-
гласите на българските деца. 

Таблица 4: Кога се чувстваш най-нещастен? 
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Ако през 2001 г. те са се чувствали най-нещастни заради проблеми в училище (трудности, изпи-
ти, лоши взаимоотношения с учителите), през 2017 г. на първо място като източник на нещас-
тие са поставени караниците и проблемите с приятели. Делът на децата, посочващи това като 
причина да се чувстват нещастни, се е увеличил 4.5 пъти.

Българчетата днес поставят проблемите и караниците с родителите си на второ място като 
източник на нещастие. През 2001 г. децата, посочили това като причина, са два пъти по-малко. 

Училището, което през 2001 г. е споменавано най-често като източник на нещастие, през 2017 
г. вече отива на трето място. 

Сравнителният анализ показва, че за период от 16 години са настъпили сериозни промени в на-
гласите на децата относно значението и ролята на приятелите, семейството и училището като 
източници както на положителни, така и на отрицателни емоции. 

Резултатите са индикатор за реприоритизация на ценностите и ново разбиране на важните за 
живота на децата неща. Очевидно е, че училището, макар да остава в първата тройка, е измес-
тено назад в „класацията“ на причините за щастие и нещастие. В същото време приятелският 
кръг и семейството са се превърнали в първостепенни детерминанти, които обуславят както 
чувството за щастие, така и за нещастие при съвременните деца. 

Наред с моментите, които ги правят нещастни, респондентите посочват и ситуaциите, които 
провокират тревожност у тях.

На първо място това са проблемите в семейството, а на второ – несправянето в учебния про-
цес. 

Тези ситуации пораждат най-често тревога и при децата в институционална грижа. Трябва да 
се изтъкне, че около 15% от децата в институционална грижа, както и 12% от децата в общата 
извадка посочват изрично като повод за притеснение и проявите на насилие. 

Както при случаите на нещастие, така и при идентифициране на случаите, които провокират 
тревожност, се наблюдават различия в нагласите на децата през 2001 и 2017 г. 

Ако през 2001 г. основен източник на притеснения са проблемите в училище и в семейството, 
а проблемите с приятели са посочени като повод за нещастие само от децата от града, през 
2017 г. на първо място като повод за тревога са проблемите в семейството (55%) и на второ – 
несправянето в училище (42%). Всяко трето дете в институционална грижа извежда също като 
повод за тревога проблемите в семейството и училището. 
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КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

4.1. ДЯЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ, ПОСЕЩАВАЩИ УЧИЛИЩЕ

Данните от настоящото изследване показват, че 98% от децата на възраст 9-17 години ходят на 
училище. Това обаче се разминава значително с официалната статистика на НСИ за децата, 
които не ходят на училище и попадат в категорията преждевременно напуснали училище (ПНУ).

Графика 8: Дял на ПНУ за 2013- 2016 г. в България и ЕС-28

Източник: НСИ и Евростат

От 2012 г. досега тенденцията показва постоянно нарастване на дела на преждевременно на-
пусналите училище, като през 2016 г. делът им достига най-високата стойност за последните 
години – 13.8%. Причините за преждевременно напускане са различни, но най-големият дял се 
формира от децата, които са заминали в чужбина.

Разминаването на данните в изследването с тези от официалната статистика трябва да се има 
предвид, особено когато се анализират отговорите, свързани с отношението на децата към 
училище. Резултатите могат да се екстраполират само към онези деца, които са обхванати от 
системата на формалното средно образование. 

4.2. МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ

Децата ходят на училище по различни причини, които могат да се разпределят най-общо в две 
големи групи. 

Към първата група са подбудите от рода на „ходя на училище, за да уча/да бъда образован/да 
имам знания“, „да имам професия“, „да бъда културен, възпитан“, „защото ми харесва да бъда в учи-
лище“. В тези подбуди е кодирано осъзнато чувство за дълг, вътрешна потребност и желание. 

В другата група попадат външните подбуди: „ходя на училище, защото съм принуден“, т.е. ако не 
ходя, ще ме накажат, ще има лоши последствия за мен и т.н. 
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Графика 9: Каква е основната причина, поради която ходиш на училище?

Резултатите от изследването показват, че осем от десет деца ходят на училище, защото искат да 
учат и да имат знания. Те осъзнават, че училището е важна институция, а придобиването на знания 
е важно условие за успешна реализация. Този мотив се споделя повече от момичетата, отколкото от 
момчетата (86:79%).
За всяко второ дете ходенето на училище е предпоставка да има професия, а за 39% училище-
то е важно, защото възпитава и формира култура на поведение. Една трета от респондентите 
смятат, че училището ще им помогне да придобият положение в обществото. 36% от респон-
дентите посочват, че ходят на училище, защото им харесва. 
Разпределението на отговорите сред различните групи респонденти показва, че за децата от 
малцинствените групи в най-голяма степен е валиден мотивът „ходя на училище, за да имам 
знания и професия“.
В отговорите на децата в институционална грижа личи решимост ученето да се използва като 
инструмент за промяна на собствения живот. Едва 6.8% от тях казват, че ходят на училище, 
защото са принудени, и 16.9% – защото това е тяхно задължение. 
В общата извадка всяко десето дете посочва, че ходи на училище по принуда, а всяко трето 
– по задължение. Това показва изместване на фокуса на мотивацията и тревожен симптом за 
нарастващо отчуждение на децата от училище. 
Съпоставката с данните от 2001 г. показва още, че ако тогава „15% от българчетата са силно 
отчуждени от училище и го възприемат като външна принуда: „защото трябва“, „задъл-
жават ме да ходя“, „нямам друг избор“, „родителите ме принуждават“5, през 2017 г. децата, 
които споделят това виждане, са станали два пъти повече.
Тази хипотеза се потвърждава и чрез отговорите на предходните въпроси, които изместват училището 
като важен фактор за щастието или нещастието на децата на по-задна позиция, в сравнение с 2001 г. 
Данните показват недвусмислено, че училището като институция не може да се припознае от 
децата като най-важен фактор за тяхното щастие или нещастие. 

4. 3. ОТНОШЕНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ

Мнозинството от децата декларират, че имат добри и много добри отношения със своите учители. 
Възрастта и населеното място оказват известно влияние върху отношенията с учителите. По-
малките деца на възраст 9-11 г., както и живеещите в по-малки населени места, определят по-

5  Гласовете на младите, стр. 19, 2001 г.

    

   

     

  

      

10%

82%

55%
39%

36%

33%

27%



201722
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ

често отношенията с учителите като много добри и добри, в сравнение с по-големите деца и 
живеещите в столицата и в по-големите градове. 
С нарастването на възрастта се отчита промяна в нюансите на оценката на взаимоотношени-
ята между учениците и техните учители – колкото по-големи стават учениците, толкова повече 
спада оценката – от „много добри“ към „добри“. 
Положителна оценка – много добра или добра – на личните отношения с учителите си поставят около 
90% от 9-11 годишните и 82% от 12-17 годишните респонденти. Това е естествен процес – колкото 
повече порастват, толкова повече младите хора стават по-взискателни, критични и рефлексивни. 
Момичетата по-често са в много добри отношения с учителите си, отколкото момчетата 
(38%:34%).
Данните за 2017 г. повтарят тенденциите, характерни за 2001 г. И тогава българските деца са 
декларирали, че поддържат добри и много добри отношения с учителите си. Разпределението 
по пол и възраст през 2001 г. е подобно на разпределението през 2017 г. 
През 2001 г. едва 3% от респондентите са определили като лоши и много лоши отношенията 
с учителите си. През 2017 г. този процент е още по-нисък – 1%. Причините, които се изтъкват 
(макар и да са на много малка база), са свързани с това, че учителите изискват твърде много, 
не им оказват помощ, тормозят ги, дават твърде много домашни, не се държат добре, не се 
вслушват в мнението им. 

Графика 10: Как оценявате отношенията си с учителите?

4. 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЪУЧЕНИЦИ

Около 86% от учениците определят личните взаимоотношения със съучениците си като добри 
или много добри. Разпределението по пол не показва съществени разлики в нагласите, но като 
цяло момичетата имат по-малко проблеми в общуването, отколкото момчетата. 
Около 2% от учениците смятат, че отношенията със съучениците им са лоши или много лоши. Ма-
кар и много малко като база, причините, които се посочват, са недобро отношение, отправени оби-
ди, нежелание за съвместна игра, прояви на тормоз, липса на разбиране, нежелание да се помага. 

КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
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Децата в институционална грижа поддържат добри и много добри отношения със своите съу-
ченици. Малцина, както и в общата извадка, споделят, че отношенията им са лоши и много лоши, 
защото съучениците им не се държат добре с тях и им отправят обидни думи и квалификации. 

Данните от настоящото проучване потвърждават регистрираните нагласи за взаимоотношени-
ята със съучениците в изследването „Гласовете на младите“, проведено през 2001 г. Мнозин-
ството от децата и тогава, и сега заявяват, че поддържат добри и много добри отношения. 

4.5. УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ВЪПРОСИ

Въпросът „Лесно или трудно ти е да обсъждаш ученически проблеми и нужди в твоето учи-
лище?” дава възможност животът на децата в училище да се види от две гледни точки. От една 
страна, отговорите показват степента, в която децата проявяват активност и инициативност при 
обсъждането на различни въпроси, свързани с училище. От друга страна, те са индикатор за 
наличието на предпоставки това да се случва в българското училище. 

Графика 11: Колко лесно или трудно ти е да обсъждаш ученически проблеми и 
                      нужди в твоето училище? (Шоу-карта, отговорите се изчитат на 
                      респондента. Един отговор)

Мнозинството от респондентите посочват, че обсъждат различни училищни проблеми лесно 
или много лесно. Само за 7% това е нещо трудно. 

Макар да имат различни стойности, тази тенденция се запазва в различните групи респонденти. 
За 55% от децата в институционална грижа е лесно и много лесно, а за 14% – трудно и много 
трудно да обсъждат училищни проблеми. 
Тези данни показват, че в българското училище има създадени демократични порядки, които 
дават възможност децата да поставят и дискутират свободно различни въпроси. Добрата кому-
никация с учителите и съучениците е основната предпоставка за активното участие на децата 
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в разговорите, свързани с училищния живот. Всяко четвърто дете смята, че участието в обсъж-
данията е въпрос и на лични качества – тези, които не се притесняват и имат самочувствие, 
изразяват мнението си и се включват много по-активно от по-притеснителните деца. 
Малкият дял респонденти, за които е трудно да обсъждат проблеми в училище, не могат да на-
зоват конкретна причина за пасивното си поведение или не желаят да отговорят. Все пак около 
18% посочват, че не са активни, защото „учителите им не ги слушат“. 
Съпоставката на отговорите на въпроса „Лесно или трудно ти е да обсъждаш ученически про-
блеми и нужди в твоето училище?“ през 2001 и 2017 г. показва, че за 16 години делът на децата, 
които обсъждат лесно и много лесно проблеми в училище, е нараснал с 12 пункта, а делът на 
тези, за които това е трудно, е намалял два пъти. 
От тези данни следват най-малко две заключения: 
 Първо, съвременните деца са с по-високо самочувствие и увереност от своите връстни-

ци през 2001 г. Днес те участват много по-активно в обсъждането на различни въпроси в 
училище и очакват мнението им да се чува и зачита. Активността им се дължи и на факта, 
че са информирани и познават в по-висока степен правата си, готови са да ги защитават 
и отстояват.

 Второ, днес училищната среда е много по-различна. Фактът, че за мнозинството от рес-
пондентите е лесно и много лесно да обсъждат училищни проблеми, означава, че в съ-
временното българско училище в много по-голяма степен, отколкото преди 16 години, 
се толерират диалогичността и правото децата да изразяват свободно мнението си по 
въпроси, които ги засягат. 

Отговорите на въпроса „Ако имаше възможността да кажеш какво наистина мислиш, какво 
би казал/а на своите учители за училище?“ могат да бъдат интерпретирани като моментна 
снимка на случващото се в българското училище днес през погледа на децата. 
Те оценяват положително взаимоотношенията с учителите и съучениците си и като цяло са 
доволни от случващото се в училище. 
Наред с това обаче проявяват критичност по отношение на използваните методи на преподава-
не, учебната програма, организацията в училище, взискателността на учителите към учениците. 
Смятат, че практическите часове в училище са малко, и настояват да се въведат съвременни 
технологии в учебния процес; да се закупят конкретни съоръжения за улесняване на учебния 
процес; дават се и предложения за отпадане на системата на оценяване и др. 
Близо 76% от учениците казват, че в училище е важно да има ред и дисциплина, за да върви 
нормално учебният процес. Това е по-важно за момичетата, отколкото за момчетата. Колкото 
повече порастват обаче, толкова по-рядко учениците смятат, че дисциплината в клас е най-ва-
жно условие за учебния процес. 

Около две трети от учениците заявяват, че преподавателите проявяват прекалена взискател-
ност към учениците. Това мнение се споделя по-често от момичетата, отколкото от момчетата. 
Резултатите показват, че най-взискателни са учителите в столичните училища. 

Всеки шести мисли, че преподавателите дават прекалено много материал и домашни. 57% смя-
тат, че учебният материал е труден. Над половината от респондентите казват, че им е трудно 
да получават високи оценки в училище. За около една пета получаването на добри оценки не е 
проблем, а 4% заявяват, че с лекота получават отлични оценки. 
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5.1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Мнозинството от българските деца живеят в спокойна семейна среда, където получават обич, 
грижа и подкрепа. 95% от тях определят взаимоотношенията с майките си като добри и много 
добри. Такива са взаимоотношенията с бащите на 85% от респондентите. 

В сравнение с данните от 2001 г. настоящото изследване регистрира увеличение на дела на 
децата, които оценяват положително взаимоотношенията с родителите си. 

Графика 12: Как би определил/а взаимоотношенията си с баща си/майка си?

Регистрираните разлики са в порядъка на 12 пункта (при майките) и 7 пункта (при бащите). Те 
показват динамика в оценката, която може да се обясни с настъпила промяна в осмислянето 
на родителството и формирането на нов модел във взаимоотношенията деца-родители-деца. 

За децата този модел е свързан със съвсем конкретни неща, преживявания и усещания. На въ-
проса „Защо определяш взаимоотношенията с баща си/майка си като добри и много добри?“ 
децата казват, че се чувстват обичани, обгрижени и разбрани в семействата си, че общуват и 
се забавляват заедно с родителите си, че споделят общи интереси, че мнението им се зачита 
и уважава. 

Децата посочват майката по-често като източник на обич, грижовност, разбиране, добро от-
ношение и добър характер, отколкото бащата. Бащите обаче са по-либерални от майките, те 
позволяват повече неща на децата и им дават по-голяма свобода да правят каквото искат. 

Макар базата на респондентите, които са казали, че отношенията с родителите им са лоши и 
много лоши, да е много малка, все пак е интересно да се посочат причините за това. 

Най-често това са проблеми в комуникацията и различията в мненията по някои въпроси, про-
явите на назидателно отношение („кара ми се“, „мъмри ме“) и на несправедливост. За моми-
четата основната причина за лошите отношения с бащата е липсата на добра комуникация, а 
с майката – лошият й характер и настроения. Момчетата извеждат като основна причина за 
лошите взаимоотношения с бащата проявите на несправедливо отношение и разминаването в 
мненията за нещата. 

КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВКЪЩИ
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5.2. ЗА КАКВО НАЙ-ЧЕСТО ГОВОРЯТ ДЕЦАТА С РОДИТЕЛИТЕ И ХОРАТА, КОИТО СЕ 
ГРИЖАТ ЗА ТЯХ?

Децата обсъждат различни теми със своите родители и с хората, които полагат грижи за тях. 

Нещата, които се случват в училище, домашните, взаимоотношенията с приятели и съученици 
са сред основните теми, по които се говори в семейството. 

Таблица 5: За какво разговарят децата?

Теми за разговор % посочили този отговор
Случки в училище 66%
За приятелски взаимоотношения 53%
За уроци и домашни 52%
Прекарване на свободното време 39%
За съучениците си 33%
За бъдещето си 33%
За хоби 30%
За учители 28%
Почивка и пътувания 27%
За извънкласни дейности, курсове, кръжоци 25%
За роднини 21%

Децата в институционална грижа обсъждат с хората, които се грижат за тях, най-често неща, 
свързани с училището. 

Респондентите имат предпочитания с кого да обсъждат въпросите, които ги вълнуват. Когато 
става дума за здравословен или семеен проблем, например, мнозинството от тях се обръщат 
към родителите си. Майката е предпочитан събеседник, когато става дума за проблем с учител 
или съученик. 

По въпроси от любовен характер децата се обръщат най-често към приятелите си. Всяко трето 
дете споделя първо с приятелите любовните си вълнения и преживявания. 

Трябва да се посочи, че въпросите за секса се обсъждат рядко с родителите – 14% от децата 
говорят с майка си, а едва 5% с баща си по въпроси от сексуален характер. 19% посочват, че 
тези въпроси се коментират преди всичко в приятелския кръг. 

Изненадващо, половината от респондентите (51%) заявяват, че не се вълнуват от секса, когато 
им се задава въпрос „K72. Към кого се обръщаш, когато имаш въпрос или нужда от съвет/по-
мощ относно секса?“. По-вероятната причина за това е, че интервюто се провежда лице-в-лице 
и че децата изпитват притеснение и неудобство да говорят за това с непознат човек. Темата за 
секса за мнозина все още е в „зоната на мълчанието“. Всяко второ дете очевидно не се чувства 
комфортно да говори открито и свободно. 

Това е индикатор за сериозен проблем с много аспекти: комуникационен, здравен, възпитате-
лен и т.н.

Когато имат въпроси и нужда от помощ, децата в институционална грижа се обръщат най-
често към учителите си. За разлика от респондентите от национално-представителната извад-
ка, които или изобщо не посочват, или посочват изключително рядко учителя като човек, с ко-

КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВКЪЩИ
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гото обсъждат различни въпроси, за децата в институционална грижа той е централна фигура, 
която се ползва с високо доверие и авторитет. Децата в институционална грижа се обръщат 
към него за съвет както по въпроси, свързани със здравето (44%), така и ако имат проблем със 
съученици (41%) или семейни проблеми (18%).

Въпросите, свързани със секса и любовта, децата в институционална грижа предпочитат да 
обсъждат в тесен приятелски кръг. Това се отнася и до проблемите с приятелите и учителите – 
макар да ги споделят със своите учители, приятелите са предпочитан от тях събеседник.

5.3. ЗАПОЗНАТИ ЛИ СА РОДИТЕЛИТЕ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА?

Отговорите на въпрос „К74 До каква степен чувстваш, че хората, които се грижат за теб, са 
запознати относно всеки един от следните аспекти от живота ти?“ дават основание да се 
направи изводът, че родителите и възрастните, които се грижат за децата, са запознати в много 
голяма степен с техните проблеми. 

Най-добре се познават здравословните проблеми на децата – ¾ от всички респонденти по-
сочват този отговор. Родителите и хората, които се грижат за децата, се интересуват в много 
голяма степен от успеха им в училище – всяко седмо дете посочва това. Повече от половината 
от респондентите заявяват, че родителите им познават много добре приятелския кръг, както и 
интересите и хобитата им. 

18% от всички интервюирани са наясно, че родителите им знаят, че децата им употребяват 
алкохол и цигари, а 17% – че употребяват наркотици. Тези цифри са индикация за сериозен 
проблем – от една страна, употребата на алкохол, цигари и наркотици от децата е в някакъв 
смисъл легитимирана пред родителите, без да става ясно дали става дума за единични и из-
олирани случаи или за системно поведение. От друга страна, не е ясно дали разкриването на 
обстоятелството, че децата употребяват алкохол, цигари и особено наркотици, е свързано с 
някакви последици, дали е санкционирано от страна на родителите, дали е потърсена помощ 
и подкрепа. 

Отговорите на децата в институционална грижа следват общите тенденции на национално-
представителната извадка. 
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Графика13: Родителите и хората, които се грижат за мен, познават много добре
                     всеки един от следните аспекти от живота ми:

5.4. УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО

46% от децата казват, че когато в дома им се взема решение, което ги засяга, мнението им се 
взема под внимание. Други 41% посочват, че това се случва понякога и в зависимост от въпро-
са, който се обсъжда. 

Анализът на отговорите на респондентите насочва към характеристиките на средата, в която 
живеят децата от различните групи. 

Отношенията в семействата на децата от национално представителната извадка са по-либе-
рални, родителите им се интересуват от тяхното мнение, допитват се до тях, споделят и обсъж-
дат заедно въпросите, които ги засягат. 

В по-затворените общности, каквито са например етническите, авторитарният стил на родите-
лите е по-силно изразен. Не случайно най-високият относителен дял на отговора „Мнението 
ми се не се взема под внимание, когато се обсъждат въпроси, които ме засягат“ – 18%, се 
формира от децата от етнически малцинства. 

При децата в институционална грижа стремежът към дисциплина и налагане и спазване на нор-
ми на поведение и възпитание влиза в известно противоречие с правото за свободно изразява-
не на мнението. Въпреки че всяко трето дете (34%) посочва, че мнението му се взема предвид 
при обсъждане на въпроси, които го засягат, това е най-малкият относителен дял сред всички 
групи – както в сравнение с децата от национално-представителната извадка, така и с децата 
от етнически малцинства и децата с увреждания. 
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Графика 14: „К29 Когато в дома, където живееш, се взема решение, което те 
                      засяга, смяташ ли, че мнението ти се взима под внимание достатъчно?“

Българските деца биха искали да бъдат по-добре информирани, а родителите им и хората, 
които се грижат за тях, да се съобразяват с мнението им, когато се обсъждат техните интереси 
и хобита (24%), проблемите и ситуациите в училище (22%) и приятелите и обкръжението им 
(19%).

По подобен начин са подредени нещата, за които децата в институционална грижа очакват 
да се проявява по-голям интерес и внимание – интереси и хобита (28%), проблемите в училище 
(21%), приятелското им обкръжение (17%). 

Очевидно по тези въпроси всички деца изпитват едновременно дефицит на внимание и потреб-
ност да разговарят повече със своите родители и с хората, които се грижат за тях. 

Съпоставката на данните от 2001 и 2017 година показва леко разместване на темите, по които 
децата очакват повече загриженост и отношение. И при двете изследвания на преден план из-
лизат въпросите, свързани с прекарването на свободното време (интереси, хобита). През 2001 
г. обаче децата са настоявали въпросите за външния им вид и покупката на предмети, които 
те самите ще ползват, да бъдат предмет на обсъждане, докато през 2017 г. на второ място са 
поставени въпросите, свързани с училището, следвани от избора на приятели и приятелско 
обкръжение. 

За периода от 2001 до 2017 г. делът на децата, които са посочили, че мнението им изобщо не 
се взема под внимание, е намалял с два пункта – от 10% на 8%. Тези резултати потвърждават 
извода, направен по-горе – в българското семейство се налага един по-демократичен и либе-
рален модел на взаимоотношения на родители и деца, при който децата са равноправни учас-
тници в разговора за нещата, които ги засягат пряко. 

КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВКЪЩИ
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5.5. ДОМАШНО НАСИЛИЕ

В съвременното българско семейство домашното насилие се проявява по-често като викове, 
крясъци и обиди, отколкото като физическо посегателство, удари и побоища. 

На въпроса „В твоя дом хората крещят ли си един на друг и ако да, колко често се случва това?“ 
малко повече от половината от респондентите (56%) посочват, че това се случва (рядко, от 
време на време, сравнително често и много често), като момчетата декларират това по-често, 
отколкото момичетата. Едва 4% от децата посочват, че са свидетели на крясъци много често и 
сравнително често. 

Графика 15: „К 31 В твоя дом хората крещят ли си един на друг и ако да, 
                      колко често се случва това?“

Когато става дума за физическо насилие, проявяващо се като удряне, мнозинството от респон-
дентите отговарят, че това не се случва в семействата им. 
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Графика 16: „К 32: Удрят ли се понякога хората у вас и ако да, колко често 
                      се случва това?“

Ако се игнорират нюансите (рядко/от време на време)и отговорите на респондентите се обеди-
нят в две големи групи – има или няма насилие – ще стане ясно, че в българското семейство 
има прояви на агресивно поведение. 

През 2001 г. 60% от българските деца са твърдели, че в семействата им има случаи на жестоко 
и агресивно поведение.6 Настоящото изследване регистрира дял от 56% на децата, които по-
сочват, че в семействата им има прояви на емоционално и психологическо насилие – крясъци, 
обиди, викове и 12% – на физическо насилие.

Поводите за прояви на домашно насилие са различни. Най-често се посочват споровете меж-
ду родителите, между родителите и децата („когато четат конско“), скандалите между братя и 
сестри или споровете с други членове на семейството. Всяко пето дете посочва, че насилието 
в семейството „просто се случва“. Това означава, че децата или не идентифицират конкретни 
причини за домашно насилие, или че домашното насилие се провокира по-скоро от моментни 
състояния на родителите. 

Таблица 5: Прояви на насилие

Родителите им спорят или се карат помежду си 40%

Родителите „четат конско“ / карат се на детето 40%
Самото дете се държи лошо 26%
Има скандали между братя и сестри 20%
Просто се случва 19%
Когато има спорове с други членове на семейството 18%

6  Гласовете на младите, 2001 г., стр. 25.
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5.6. НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ДОМА

Крясъците и удрянето не могат да се използват, за да се разрешават несъгласията и конфликти-
те в семейството – това е мнението на мнозинството от респондентите. 87% от тях категорично 
отхвърлят боя, а 63% – крещенето като начин за изглаждане на недоразуменията. 

Всяко осмо дете смята, че когато има спор, трябва да се разговаря. Разговорът се посочва като 
начин за разрешаване на конфликтите винаги от 57% и много често – от 25% от респондентите. 

Наблюдава се интересна зависимост между възрастта и честотата на отговора „разговорът е 
винаги средство за решаване на спорове“. С увеличаване на възрастта делът на респонденти-
те, които посочват разговорите като винаги добро решение, намалява с близо 11 пункта (64% 
при 9-12 години и 53% при 15-17-годишните). 

Какви са реакциите на родителите, когато детето направи нещо лошо или нещо хубаво?

Най-често родителите изслушват и позволяват на детето да се защити, ако има случай, в който 
то се е провинило, но е било набедено. Този отговор е посочен от 66% от децата. Всяко чет-
върто дете предпочита обаче да мълчи, когато родителите му се карат за нещо, което то не е 
направило или не се чувства виновно. 

В определени случаи децата се опитват да защитят своите действия, но усещат, че липсва 
комуникация и разбиране от страна на родителите: „обяснявам, но те не ме слушат“ и „не ме 
оставят да се изкажа“ посочват съответно 8% и 6% от респондентите. 

Мнозинството от респондентите (59%) посочват, че когато имат лоши прояви, родителите им 
разговарят с тях и им дават възможност да обяснят подбудите и да представят своята гледна 
точка. Децата приемат разговора като форма на подкрепящо поведение от страна на родите-
лите.

47% заявяват, че когато се провинят, родителите им се карат. Реакциите на родителите в тези 
случаи имат санкциониращ характер. Те са насочени към ограничаване на свободи или нала-
гане на забрани за определени неща, които децата смятат за важни, напр. да се излиза навън 
(21%), да се ползва интернет (16%), да не се гледа телевизия (12%), да се взема телефон (13%). 

От друга страна, доброто поведение на децата се поощрява от родителите по различен начин. 
Най-често поощренията имат емоционален характер. Три четвърти от децата посочват, че полу-
чават прегръдка и поздравления, 39% – награда или подарък, а в някои случаи им се позволява 
да правят каквото искат. Приблизително 6% от децата споделят, че родителите им са индифе-
рентни както към проявите на лошо, така и на добро поведение. 

На въпроса „К42 Ако можеше да промениш нещо в семейството си, какво би избрал/а?” повече 
от половината деца отговарят, че не биха променили нищо – нито в характера на родителите си, 
нито в установения начин на живот. 

Всяко пето дете посочва, че би искало родителите му да го разбират по-добре. 

Отсъствието на родителите от дома не се приема добре от децата. Ако можеха, 14% от рес-
пондентите биха направили така, че родителите им да са по-често вкъщи. Около 13% желаят 
родителите им да не са толкова строги, още толкова искат майките и бащите им да не се карат 
и да има спокойствие в дома. 

С нарастване на възрастта се завишават и очакванията на младите хора към техните родители. 

Петнадесет-седемнадесетгодишните, които очакват родителите им да ги разбират по-добре, са 
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почти два пъти повече от 9-11-годишните, които дават този отговор (26%:14%). 

През 2001 г. две трети от българските деца са казали, че не биха променили нищо в семей-
ството си. 17% биха искали в семейството да има повече любов и хармония, а 11% – да имат 
отношения с родителите си, основани на повече доверие и уважение. 

Съпоставката на данните показва, че за 16 години не са настъпили резки промени в дела на 
децата, които биха искали да променят нещо в семейството си. Все пак фактът, че в настоящо-
то изследване 20% от респондентите имат очаквания родителите им да ги разбират по-добре, 
означава, че в българското семейство, въпреки настъпилите положителни промени, има оп-
ределени дефицити, което предполага родителите да полагат повече усилия, за да разбират 
потребностите на своите деца. 

5.7. СЕМЕЙСТВОТО КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА У 
ПОДРАСТВАЩИТЕ

Данните от проучването показват, че семейството е институцията, която задава модела за со-
циализация на децата, формира фундаменталните морални категории и изгражда ценностната 
им ориентация. Българските родители полагат усилия да възпитат децата си като честни и до-
бри граждани, а най-важните ценности, които респондентите са научили в семействата си, са 
да казват истината, да уважават другите, да не крадат и да бъдат отговорни.

Графика 17: Кои са най-важните неща, на които те е научило семейството ти?

Сравнението с данните от 2001 г. показва, че няма рязка промяна в нагласите на децата относ-
но най-важните неща, които са научили в семейството. Данните регистрират само разместване 
на местата на някои от ценностите. 

През 2001 г. децата поставят в първата тройка човешките отношения и уважението (69%), след-
вани от честността (57%) и дисциплината/самодисциплината (47%). През 2017 г. трите най-ва-
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жни неща, които децата са научили в семействата си, са честността, уважението към другите и 
„да не крада“. 

Тези резултати показват, че фундаменталните ценности, на които българските родители възпи-
тават децата си, са устойчиви и трайни. Разместването им отразява естествената динамика в 
йерархичната им подреденост, която се влияе от обществено-политическите и икономическите 
процеси. 

Смисълът на въпроса „K54. Имате ли в дома телевизор?“ е да покаже взаимоотношенията в се-
мейството от друг ъгъл и да даде информация до каква степен телевизията като медия влияе 
върху формирането на определени нагласи и ценности у децата. 

Мнозинството от децата имат телевизор в собствената си стая (89%), личен мобилен телефон 
или смартфон (93%), смартфон (74%), компютър или таблет (63%). 

През 2001 г. данните от изследването „Гласовете на младите“ показват, че едва една трета от 
децата са разполагали с телевизор в стаята си. 

По-голяма част от респондентите нямат ограничения да гледат телевизия или да ползват ин-
тернет. 44% от децата гледат телевизия и ползват интернет колкото си искат, а други 40 на сто – 
по няколко часа на ден. През почивните дни близо 58% от респондентите са пред малкия екран 
и пред монитора на компютъра, смартфона или таблета по всяко време, когато решат, а около 
една трета – поне по няколко часа на ден. 

Съпоставката с данните от 2001 г. показва, че днес делът на децата, на които е позволено да 
гледат колкото искат телевизия през седмицата и почивните дни, е с 25 пункта по-малък. За 
сметка на това, ограничението „по няколко часа на ден“ е практика, която се среща по-често 
през 2017, отколкото през 2001 г. 

Регистрираните разлики могат да се обяснят по два начина. 

Първо, за съвременните деца телевизията не е най-важната медия. Те предпочитат да се ин-
формират през интернет и социалните мрежи, защото освен информация, там могат да общу-
ват и да споделят мнения. Съвременните деца използват много по-активно онези медии, които 
им дават възможност да комуникират мигновено, да говорят с другите, да правят връзки между 
различни масиви информация. Тази хипотеза се потвърждава и от резултатите, показани до-
сега – приятелите заемат изключително важно място в живота на съвременните деца, а с тях 
децата общуват непрекъснато, вкл. и през социалните мрежи. 

Разбира се, има и още едно обяснение за по-малкия дял на децата, които гледат телевизия – 
контролът, който родителите оказват върху часовете, прекарани пред телевизора. 53% от деца-
та споделят, че родителите им позволяват да гледат всичко, което искат. Около 43% посочват, 
че родителите им избират кои телевизионни предавания са подходящи за тях и за възрастта 
им, а 5% заявяват, че родителите им имат пълен контрол върху избора на телевизионни преда-
вания. В тази група преобладаващата част са децата на 9-11 г. 
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Графика 18: Позволение на децата от страна на родителите да гледат телевизия
                      през делнични и почивни дни
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ИНТЕГРИРАНОСТ НА 
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Тук става въпрос за степента, в която членовете на едно общество или общност споделят и са 
последователни в отстояването на определени общи ценности, принципи и действия. 

Това предполага търсене на отговори поне на следните въпроси: 

 В каква степен децата са интегрирани в свободното си време? 

 Как се отнасят към свои връстници в неравностойно положение?

 В каква степен се доверяват на възрастните и на институциите, от които зависи благосъ-
стоянието им? 

 Към кои публични личности проявяват интерес и желаят да им бъдат пример за подража-
ние?

6.1. УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В ОРГАНИЗИРАНИ ФОРМИ ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА 
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Едва 28% от децата и юношите на възраст 9-17 години прекарват част от свободното си време 
в организирани групи по интереси. Делът на момичетата и момчетата, които членуват в групи 
за спорт, развитие на умения и способности и социална активност, е еднакъв. Няма съществени 
разлики в дела на децата от националната представителна извадка и децата в институционал-
на грижа, които отговарят утвърдително на въпроса „К15 Нека поговорим за приятелите ти 
и за групите, към които принадлежиш. Част ли си от някаква организирана група, клуб или 
асоциация?“, съотношението е 31%:33%. 

Децата от етническите малцинства в най-малка степен (12%) участват в клубове или организа-
ции. 

Формите за организирано прекарване на свободното време са свързани с интересите на децата 
– спорт, танци, рисуване, грънчарство, журналистика, кулинарство, скаутски лагери и т.н. 

Сред отговорилите утвърдително на въпроса дали участват в организирани форми за прекaр-
ване на свободното време могат да се изведат следните по-важни зависимости: най-голям е 
делът на спортуващите организирано деца – 46%. Две трети от момчетата членуват там. Моми-
четата, които тренират организирано, са два пъти по-малко от момчетата. Техните предпочита-
ния са насочени най-вече към танцовото изкуство (34%). Всяко пето момиче сред членуващите 
в някаква организация се занимава с рисуване, грънчарство или друго приложно изкуство. 

Делът на респондентите, които членуват в детски парламент или съвет, е едва 6%. Толкова са 
и посочилите, че се занимават с доброволчески дейности. 

Децата в институционална грижа запълват свободното си време основно със спортни зани-
мания и кръжоци по изкуство.

Данните от изследването от 2001 г. са много близки като стойност до тези от 2017 г. Тогава също 
28% от децата са участвали в организирани форми за прекарване на свободното време. 

През 2001 г. градските деца са разполагали с по-добри възможности за прекарване на сво-
бодното време в сравнение с децата от селата (30:22%), през 2017 г. се регистрира обратно 
съотношение – колкото по-голямо е населеното място, толкова по-малко децата участват в 
организирани форми. 

Съотношението между децата, които живеят на село, децата от малките градове, децата от голе-
мите градове и децата от столицата, които членуват в някакви организации, е 30%:29%:26%:23%. 

Това, разбира се, не означава, че децата от столичния град не се забавляват или че големият 
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град предлага по-малко форми за прекарване на свободното време. Парадоксалният на пръв 
поглед резултат може да бъде обяснен с това, че децата в големите градове предпочитат да се 
самоорганизират в приятелски групи и да прекарват свободното си време, забавлявайки се не-
формално. Възможно е и формите за прекарване на свободното време, предлагани от различ-
ни организации и клубове, да не отговарят в пълна степен на интересите на децата в градовете. 

6.2. ПРИЯТЕЛСКИЯТ КРЪГ

Българските деца споделят и коментират всичко със своите приятели, включително и теми, за 
които избягват да говорят в семейството или в училище. Практически няма тема, която да не 
може да бъде обсъдена с приятелите – от взаимоотношенията помежду им, през представянето 
в училище, интереса към противоположния пол, модата, дрехите, хобитата, до проблеми, свър-
зани със семейството, финансовите трудности, новините за престъпления, отразени в медиите, 
наркотици, алкохол, интернет, компютърни игри, спорт и т.н. 

Все пак в „челната тройка“ на най-често обсъжданите въпроси са взаимоотношенията с при-
ятели, представянето в училище и интересът към противоположния пол. По същия начин са 
подредени и темите от децата в институционална грижа.

Преобладаващата част от респондентите оценяват взаимоотношенията с хората в тесния при-
ятелски кръг като топли, като това се споделя по-често от момичета, отколкото от момчета.

Около половината от децата определят взаимоотношенията с други групи, както и с представи-
телите на другия пол, като отношения на взаимно уважение. 

6.3. ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДЕЦАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Отношението към децата с увреждания, лишените от родителски грижи или децата от бедни се-
мейства може да се интерпретира като индикатор за наличие или отсъствие на предразсъдъци 
и стереотипи в нагласите и мисленето. 

Въпросът „K24. Мислиш ли, че някоя от следните групи деца са третирани различно – по-
добре или по-зле, сравнено с другите деца в България?“ търси нагласите към неравенството, 
степента на обществена толерантност и чувствителност към децата от уязвими групи през очи-
те на участниците в изследването. 

Данните показват, че според респондентите обществото проявява по-голяма съпричастност и 
чувствителност към децата с различен социално-демографски профил (от етнически малцин-
ства, бедни семейства или с друга религия), отколкото към децата с увреждания и особено към 
лишените от родителска грижа. 
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Графика 19: „K24. Мислиш ли, че някоя от следните групи деца са третирани 
различно – по-добре или по-зле, сравнено с другите деца в България?”

Каква е гледната точка на децата в неравностойно положение? Как те самите оценяват начи-
на, по който са третирани?

42% от децата с увреждания и 48% от децата от други етнически групи смятат, че хората се от-
насят към тях така, както и към другите. Малко повече от половината (51%) от децата, лишени 
от родителска грижа, намират, че отношението към тях не е по-различно от отношението към 
другите деца. 

Тези резултати показват, че българските деца са чувствителни към своите връстници в нерав-
ностойно положение. Интересен е фактът, че децата в неравностойно положение, които смя-
тат, че няма разлика в отношението към тях, са повече като процентно изражение от децата в 
общата извадка, които твърдят това. Може би респондентите от общата извадка търсят повече 
факти, които да докажат, че децата в неравностойно положение получават еднакво отношение, 
както връстниците си. 
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Въпросът „К25. Към теб някой отнасял ли се е несправедливо и различно в сравнение с други 
деца?“ изисква себерефлексия и оценка на отношението на другите към личността на детето. 

Графика 20: Третиране на детето в сравнение с други деца
 Въпрос 2017 г.: А към теб някой отнасял ли се е несправедливо и 
 различно в сравнение с други деца? 
 Въпрос 2001 г.: А ти бил/а ли си някога третиран/а несправедливо 
 в сравнение с други деца?

Съпоставката между данните показва, че за 16 години са настъпили сериозни промени в об-
ществените нагласи и чувствителност към децата в неравностойно положение. През 2017 г. де-
лът на децата, които смятат, че са третирани несправедливо, е два пъти по-малък в сравнение 
с 2001 г. Същевременно делът на справедливо третираните нараства с 20 пункта. 

Децата, които декларират, че са се чувствали несправедливо третирани в сравнение с остана-
лите свои връстници, посочват различни причини за това. Най-голям – 30%, е делът на тези, 
които смятат, че към тях се проявява лошо отношение заради мнението и убежденията им и 
заради начина, по който се държат. 44% от респондентите от малцинствени етнически групи по-
сочват, че са третирани несправедливо заради произхода на семейството им. 1/8 смятат, че са 
обект на дискриминация заради ръста или теглото си, а други 11% – заради увреждане, здравен 
или друг подобен проблем. 

Макар всяко пето дете да е било обект на дискриминация заради социален и семеен статус, 
етническа или религиозна принадлежност, физически или ментални увреждания, може да се 
каже, че за 16 години българското общество е извървяло някакъв път в преодоляване на дис-
криминационните практики и налагането на принципа на равно третиране на децата. 

Данните обаче потвърждават необходимостта от системни усилия за формиране на култура на 
толерантност към различните. Това трябва да се случва и в дома, и в училище, където децата 
стават най-често обект на дискриминационно отношение (59% посочват, че са били обект на 
дискриминация от свои съученици). 

6.4. ДОВЕРИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ

Българските деца вярват най-много на своите родители. Доверието към майките е с 6 пункта 
по-високо, отколкото доверието към бащите. 

С нарастването на възрастта нараства и доверието към майките. През 2001 г. обаче е реги-
стрирана противоположна тенденция – по-малките деца са декларирали по-често, отколкото 
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юношите, че вярват напълно на майките си. 

Защо през 2017 г. по-големите деца вярват повече на майките си, отколкото през 2001 г.? 

Обяснението може да се търси в посочената по-напред в анализа промяна във взаимоотно-
шенията между родители и деца. Консервативният модел на българското семейство, който се 
характеризира с авторитарни отношения и установена йерархия родители–деца започва да 
се измества от един по-либерален модел, който предполага приятелство, доверие и взаимно 
уважение между членовете на семейството. Затова колкото по-големи стават децата, толкова 
повече възприемат родителите си като приятели, с които могат да се обсъждат всички въпроси. 

Освен към родителите си, българските деца проявяват доверие и към другите възрастни, от 
които зависи благосъстоянието им – лекари, учители, представители на институции, но в раз-
лична степен. Децата са по-доверчиви, отколкото младежите. Макар мнозинството от младежи-
те на възраст 15-17 г. да вярват на възрастните, трябва да се отбележи нюансът в отговорите 
им – тези, които категорично вярват, са 2.5 пъти по-малко от тези, които казват „да, вярвам им 
в общи линии“.

С най-голямо доверие (след родителите) сред децата се ползват учителите и лекарите. Интере-
сен щрих е, че доверието към учителите е с 2 пункта по-голямо от доверието към бащите. Три 
четвърти от децата казват, че вярват на лекарите. 

На полицията вярват повече от половината, а на армията – 46% от респондентите. Най-голямо 
е доверието към полицията на децата от малките градове и селата, а най-ниско – на децата от 
столицата. 

Най-ниско доверие децата имат към правителството, президента и съда. 

Интересно място заема църквата сред институциите, на които децата имат доверие. С 44%, 
които й се доверяват, тя се нарежда преди президента, правителството и съда. 

На кого вярват децата в институционална грижа? Данните при тях следват общите тенден-
ции. 

Разбираемо, децата в институционална грижа удостояват с много малко доверие своите роди-
тели. 

Учителите и лекарите са сред възрастните, на които те вярват най-много. Най-малко е довери-
ето към съда, изпълнителната власт и президента. 

ИНТЕГРИРАНОСТ НА ДЕЦАТА В ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО
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Графика 21: Доверие във възрастните

На графиката са представени сумираните стойности на отговорите „Да, напълно“ и „Да, 
в общи линии“

Съпоставката на резултатите от изследванията през 2001 и 2017 г. показва, че кризата в дове-
рието и скептицизмът, който децата са проявявали към възрастните преди 16 години, са прео-
долени в много голяма степен. 

Графика 22: Доверие / Вярвате ли на:… (прочетете всяка от изброените групи)
На графиката са представени сумираните стойности на отговорите „Да, напълно“ и „Да, 
в общи линии“ 2001 г. 2017 г.
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Интерпретацията на данните, свързани с доверието на децата към възрастните, трябва да от-
чете няколко обстоятелства:

 Възможните отговори за доверието са в петстепенна скала. Положителните отговори 
представляват сума от стойностите, чрез които децата изразяват категорично доверие и 
стойностите на отговора „вярвам в общи линии“. Анализът трябва да отчита и нюансите в 
отговорите на респондентите.

 За мнозинството от респондентите техният реален опит е свързан с взаимоотношенията 
им с родителите, учителите и лекарите. Доверието, което имат към тези три групи, е ре-
зултат от личните им впечатления. Що се отнася до доверието към изпълнителната власт 
(правителството, армията, полицията), президентската институция и съдебната власт, то 
е по-скоро опосредствано от отношението на техните родители или възрастните хора, с 
които общуват. Затова прочитът на данните за доверието към тези институции е по-скоро 
проекция на чужд, отколкото на собствен опит. Тъй като въпросът „K68. Вярвате ли на... 
(прочетете всяка от изброените групи)“ не дава възможност да се изведе аргументаци-
ята за избора на съответния отговор, може да се приеме, че нагласите на респондентите 
са по-скоро емоционални, отколкото рационални. 

 Получените резултати могат да бъдат интерпретирани и в един друг план – като ниво на 
информираност относно ролята и функциите на различните власти. Ако бъдат „проче-
тени“ в този контекст, може да се приеме, че е необходимо повишаване на знанията за 
работата на институциите, предимно на изпълнителната, законодателната и съдебната 
власт и президентската институция. 

6.5. ГЕРОИТЕ НА ДЕЦАТА

Темата за героите на съвременните деца има много измерения. Наличието на герои създава 
различна житейска перспектива – героите, особено в живота на децата, могат да формират оп-
ределени ценностни нагласи и да променят цялостната им мотивация и поведение. 

Същевременно от отговорите на въпроса „На кой известен човек/художествен герой най-мно-
го се възхищаваш“ могат да се направят заключения за онези личностни характеристики и про-
яви, от които младите са респектирани, възхитени и вдъхновени, както и да се идентифицират 
модни тенденции – като начин на обличане, говор, фрази, поведение и т.н., които децата искат 
да следват или имитират. 

Изглежда обаче, че в днешното общество има дефицит на герои – 1/5 от съвременните бъл-
гарски деца дават ясен отговор, че не желаят да приличат на никого, а други 19% казват, че не 
знаят на кого искат да приличат. 

Тези данни могат да бъдат обяснени, първо, с по-големите очаквания и по-високия праг на 
критичност и взискателност на днешните българчета към онези, които могат да им бъдат герои. 

Второ, съвременните деца имат самочувствие и увереност, че могат да следват и реализират 
собствените си цели, без да имат потребност от герои, на които да подражават. И трето, диги-
талните технологии и социални мрежи (естествена среда за днешните деца) бързо могат да ми-
тологизират и да демитологизират определени герои. Издигането на и свалянето от героичния 
пиедестал се случва много бързо, а липсата на устойчивост е най-големият враг на героичното. 

Все пак на база на отговорилите утвърдително на въпроса кои са хората, на които биха искали 
да приличат, могат да се откроят няколко тенденции. 

Всяко пето дете се възхищава от конкретен спортист и постигнатите от него успехи. Момчетата 
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се вълнуват повече от момичетата от спортните постижения. В поредицата от спортисти, на 
които децата се възхищават, са Григор Димитров, Меси, Кристиано Роналдо, Христо Стоичков, 
Димитър Бербатов и др. 

На второ място като повод за възхищение и вдъхновение са поставени музикалните групи и из-
пълнители. Те са фаворизирани по-често от момичетата, отколкото от момчетата. Музикалните 
изпълнители оставят най-ярък отпечатък в съзнанието на децата между 9 и 14 години. Сред из-
вестните и популярни музиканти и певци, посочени от децата, се открояват основно поп и фолк 
изпълнители от българската сцена: Криско, Преслава, Гери Никол, Фики Стораро, Галин, Азис. 

Децата в институционална грижа посочват по-често от другите фолк изпълнителите за свои 
герои (Азис, Галена, Сашо Роман). В тази компания присъства и Бруно Марс.

Не са малко и фаворизираните модни модели, като обект на най-голямо възхищение са Ким 
Кардашиян и Николета Лозанова. 

Сред актьорите, посочвани най-често като кумири на децата, се открояват Асен Блатечки, Брус 
Уилис, Жан-Клод ван Дам, вероятно избрани заради мачисткото им излъчване и умението да 
се справят с опасни ситуации.

Сред фаворизираните художествени герои се открояват Сой Луна, Батман, рисуваният Стивън 
Вселенски, Пипи Дългото Чорапче. За децата в институционална грижа най-големите герои от 
художествени произведения са Роли и Стивън Вселенски.

Галерията от личности, на които се възхищават съвременните деца, се допълва от представи-
тели на бизнеса – Рокфелер, Слави Трифонов и Виктор Ангелов. 

Графика 23: K43. На кой известен човек/художествен герой най-много 
                      се възхищаваш?

Получените резултати изискват няколко уточнения:

 Преди всичко, базата на респондентите, които посочват конкретни имена на спортисти, 
музикални изпълнители, танцьори, актьори, е твърде малка за репрезентативни изводи. 
Все пак стават ясни онези личности, на които част от българските деца искат да подража-
ват.

 Извеждането на поп и фолк изпълнителите като герои на децата е индиректно доказател-
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ИНТЕГРИРАНОСТ НА ДЕЦАТА В ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО

ство за ролята на медиите във възпитанието на естетически вкус. Именно чрез медиите 
децата (много често и несъзнателно)откриват и избират своите фаворити, кумири и герои, 
превръщайки медийната реалност в желана житейска реалност. Подложени на масирани 
рекламни кампании през телевизията и социалните мрежи, при неизградена система от 
критерии и все още недобре развито критично мислене децата получават „наготово“ свои-
те герои, без да имат възможност за рационален избор и критично осмисляне. 

 Трябва да се отбележи още, че едва 6% от децата посочват художествени герои, на които 
се възхищават и искат да приличат. Едно възможно обяснение на този незначителен дял 
насочва към факта, че четенето на художествени произведения не е сред най-популярни-
те дейности. Възможно е също така профилът на художествените герои да не отговаря на 
потребностите на днешните млади хора. 
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Психоактивни са всички вещества, които след попадането им в организма на човека оказват 
въздействие върху централната нервна система и могат да възбуждат и успокояват, да проме-
нят настроението, възприятията и мисленето. В обхвата на психоактивните вещества попадат 
цигарите (никотина), алкохолът, кофеинът, медикаменти, анаболни стероиди, амфетамини, екс-
тази, кокаин, хероин, халюциногени.

Въпросът „К18. Опитвал ли е някой от приятелите ти или човек на твоята възраст, когото 
познаваш, някое от следните вещества, дори и само веднъж?“ включва само 4 психоактивни 
вещества: цигари/тютюн, алкохол, вещества за смъркане и наркотици.

Както и през 2001 г., така и настоящото изследване задава възможност отговорите да се отна-
сят за приятелите, познатите и връстниците, а не лично за респондента. Това поставя респон-
дентите в дистанция към темата и предполага по-голяма откритост и искреност в отговорите. 

Половината от децата посочват, че техни приятели, съученици или връстници пушат. 46% сви-
детелстват, че се употребява алкохол.

С нарастване на възрастта се регистрира увеличение на дела на децата и младите хора, които 
твърдят, че техни връстници употребяват алкохол и цигари: от 25% при 9-11 годишните до 86% 
при 15-17 годишните. Делът на децата от столицата и от селата, които декларират това, е по-
висок от този на децата в областните центрове и другите градове. 

По-високи от средните стойности на този въпрос са отчетени сред децата, които живеят в домо-
ве за деца без родителска грижа (68%) и сред децата от малцинствените етнически групи (53%).

Над 68% от респондентите твърдят, че не познават деца, които да смъркат забранени вещества 
или да употребяват наркотици. С увеличаване на възрастта се увеличава броят на децата, за 
които респондентите заявяват, че знаят, че пушат, пият, смъркат вещества и употребяват нар-
котици. 

64% от децата в институционална грижа твърдят, че техни приятели и връстници пушат, 52% – 
че пият. 

В сравнение с данните от проучването през 2001 г. се отчита спад в дела на респондентите, 
които посочват, че техни връстници са опитвали поне веднъж в живота си алкохол и цигари. 
Тогава 70% от интервюираните са декларирали, че познават връстници, които пушат, а 63% – 
че познават връстници, които употребяват алкохол. 8% са посочили, че имат познати, които са 
опитвали други психоактивни вещества. 

Сравнителният анализ показва, че по отношение на тютюнопушенето и употребата на алкохол 
данните през 2017 г. са с близо 20 пункта по-ниски, докато при данните за употреба на други 
психоактивни вещества и наркотици няма промяна.

УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
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Графика 24: Опитвал ли е някой от приятелите ти или човек на твоя възраст, 
                      когото познаваш, някое от следните вещества, дори и само веднъж?

УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
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Усещането за сигурност и безопасност е показател за благосъстояние и важен аспект на качест-
вото на живот.

За да се придобие цялостна представа за нагласите на децата относно тяхната сигурност, тук 
ще бъдат представени всички отговори на въпроса „K44. За мястото, където живееш, твоят 
град, кварталът ти... Доколко е безопасно за теб да се разхождаш там?”. 

През 2017 г. всяко четвърто дете твърди, че се чувства много сигурно в квартала, в който живее. 
Малко повече от половината (53%) считат, че населеното място, в което живеят, е по-скоро 
безопасно. Макар мнозинството от децата да дават положителен отговор на въпроса, е необхо-
димо да се отчете нюансът на колебание в отговора „по-скоро безопасно“.

Най-безопасно се чувстват селските деца (49%) в сравнение с децата от градовете (40%) и 
столицата (34%). Най-ниски са стойностите на отговора „Чувствам се много сигурен“ на децата 
от областните градове. 

Около 4% от респондентите казват, че мястото, където живеят, е много опасно и по-скоро опас-
но. Това са 6% от децата, живеещи в голям или в малък град, и 5% от столичани. Причините, 
които пораждат усещане за тревожност и несигурност, са натовареният автомобилен трафик, 
високата скорост, с която се движат превозните средства, рискът от криминални престъпления 
– побой, грабеж и насилие, заплахата от страна на дилъри, наркомани и роми. 

При децата в институционална грижа делът на тези, които се чувстват много сигурни и по-скоро 
сигурни, е 44%. 

Каква е динамиката в резултатите от 2001 до 2017 г. ?
През 2001 г. 17% от българските деца са посочили, че се безпокоят, когато се разхождат в квар-
тала или селището, където живеят. През 2017 г. делът на тези, които се притесняват, е намалял 
4 пъти. 

Данните показват още, че днешните деца живеят в много по-спокойна среда, отколкото преди 
16 години. 

Графика 25: Сигурност за детето да се движи в населеното място, където живее
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На въпрос „K48. „А ти бил/а ли си някога жертва на насилие?“ около 6% от респондентите да-
ват утвърдителен отговор и посочват физическо насилие, психически тормоз, побой и кражба. 
Всяко десето дете споделя, че негов приятел или член на семейството е бил жертва на някакъв 
вид насилие: най-често побой, кражба, физическо и психическо насилие и по-рядко нападение, 
изнудване и тормоз в интернет. 

Съпоставката с данните от 2001 г. показват, че днес случаите на насилие са намалели. Тогава 
всяко четвърто българско дете е споделило, че има приятел или роднина, който е бил жертва 
на насилие, а най-честите произшествия са кражбите (посочени от 15%), физическото и сексу-
ално насилие (7%), а 12% от децата сами са станали жертва на насилие на улицата. През 2017 
г. всяко десето дете отговаря положително на въпроса „K46. Бил ли е някога твой приятел 
или член на семейството ти жертва на някакъв вид насилие?“. Мнозинството – 78% – дават 
отрицателен отговор на този въпрос. 

Най-честите форми на насилие през 2017 г. са побоищата, кражбите, физическото насилие, 
психическият тормоз. За сексуално насилие и изнасилвания споменават около 2% от респон-
дентите. 

Като относителен дял децата в институционална грижа, които дават утвърдителен отговор 
на този въпрос, са два пъти повече от респондентите в общата извадка. Всяко пето дете в ин-
ституционална грижа (23%) познава приятел или член на семейството, който е бил жертва на 
насилие. 1/6 от тях сами са били жертви на насилие – това е най-големият относителен дял в 
сравнение с останалите групи респонденти.

ЧУВСТВАТ ЛИ СЕ ДЕЦАТА В БЕЗОПАСНОСТ
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Настоящото изследване проучва степента, в която са информирани децата, по пет основни 
теми: права на детето, сексуални връзки, компютри/интернет, ХИВ/СПИН и предпазване от нар-
котици.

Общата картина е илюстрирана в следващата графика.

Графика 26: K50. Сега нека да поговорим за различните видове информация, 
                      която получаваш. Ще ти прочета списък с теми. Кажи ми колко 
                      знаеш за... (В графиката са отбелязани стойностите само на 
                      отговорите „Знам много“ и „Нищо не знам“.

•	 Информираност за компютри и интернет

Компютрите и интернет заемат важно място в живота на съвременните деца. Големият дял на 
респондентите, които твърдят, че са много добре информирани, показва, че те непрекъснато 
разширяват света на познанията си и уменията си за ползването им като средство за познание, 
комуникация и забавление.

Този отговор е даван по-често от момчетата, отколкото от момичетата (67%:56%). С нараства-
нето на възрастта се увеличава делът на младите, които посочват, че имат добри дигитални 
умения. 

Близо половината от 9-11 годишните, 61% от 12-14 годишните и около 80% от 15-17 годишните 
заявяват, че умеят да работят добре с компютри и интернет. 

По-нисък е делът на децата от етническите малцинствени групи (55%), децата с увреждания 
(48%) и децата в институционална грижа (48%), които считат, че са добре информирани и могат 
да се справят с дигиталните технологии.

Получените резултати относно информираността на младите хора за компютри и интернет са 
очаквани. Към момента на провеждане на настоящото изследване делът на домакинствата с 
компютър и достъп до домашен интернет е увеличен многократно в сравнение с 2001 г. 

Приблизително 89% от децата декларират, че в техния дом има компютър, а около 93% – ин-

ИНФОРМИРАНИ ЛИ СА ДЕЦАТА? ПОЗНАВАТ ЛИ ПРАВАТА СИ
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тернет. Затова и мнозинството от децата се чувстват в „свои води“, когато става въпрос за ком-
пютри, интернет и дигитални технологии.

Около 74% от 9-17 годишните имат личен смартфон. Делът на децата с увреждания, които имат 
смартфон, е 45%, а на тези в институционална грижа – 21%. 

Всяко трето дете (34%) посочва, че се вълнува най-много от компютърните игри, като момчета-
та, които се интересуват от компютърни игри, са два пъти повече от момичетата. По-големите 
(15-17 г.) посочват почти два пъти по-рядко, че се вълнуват от компютърни игри, в сравнение с 
по-малките на 9-12 г. (24%:41%).

За около 37% от респондентите времето, прекарано в интернет, ги прави щастливи. Щастието 
като функция на времето, прекарано в интернет, се посочва по-често от момчетата, отколкото 
от момичетата, и повече от младежите, отколкото от децата. 

Според данни от проучване за онлайн поведението на децата в България, проведено през 2016 
г.7, най-популярните сред децата и юношите на възраст 9-17 години дейности в интернет са 
гледането на видеоклипове, социалните мрежи, игрите онлайн, слушането на музика, чат с при-
ятели или членове на семейството, публикуване на постове или качване на снимки и др. 

•	 Информираност относно психоактивни вещества и превенция от наркотици

Темата за предпазването от наркотици е сред познатите за децата теми. Делът на много добре 
информираните и малко информираните е равен (по 30%). Тези, които не знаят нищо, са 17%. 

Около 3% от децата споделят, че наркотиците и алкохолизмът са сред основните проблеми, 
обсъждани в приятелски кръг. Близо 8% са непълнолетните, които декларират, че някой от при-
ятелите им или техен връстник е опитвал поне веднъж някакъв наркотик. 

Около 27% от респондентите считат, че родителите им са добре или относително добре запоз-
нати с непозволените вещества и наркотици, 8% споделят, че родителите им/хората, които се 
грижат за тях, не са запознати с наркотиците. 

•	 Информираност относно правата на децата

Правата на децата са поставени на трето място в условната класация за степента на информи-
раност. Всяко четвърто дете казва, че познава много добре правата си. По-голямата част обаче 
(38%) посочват, че имат малко, а 16% – много малко информация. За 9% „правата на детето“ са 
само някакво наименование, а за 13% това не значи нищо. Сумарно това са 21% от респонден-
тите, за които „права на детето“ е словосъчетание без смисъл . 

С нарастване на възрастта се увеличава и делът на децата, които посочват, че са много добре 
информирани за правата си. Разпределението по възраст показва, че делът на 9-11-годишните, 
които знаят много за своите права, е 16%, докато при 15-17 годишните този дял достига 36%. 

Отговорите на въпроса „За кои права на детето знаеш?“ извеждат на първите три места пра-
вото „да не бъда наранен/малтретиран“, „да бъда образован“ и „да се изразявам свободно“.

7  Онлайн поведението на децата в България: Рискове и вреди, Национално представително изследване 2016 г., с. 6-7, Посетен на 
22.05.2017 г. Източник: https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Risks_Harm-BG.pdf
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Графика 27: K52. За кои права на детето знаеш?

При съпоставката на данните от 2001 и 2017 г. става ясно, че за 16 години децата са станали 
много по-информирани за своите права. През 2001 г. 32% от децата не са знаели нищо, докато 
през 2017 г. те са 13%. 

През 2001 г. 47% са успели да назоват поне едно от правата на детето. 

На 1/3 е било известно правото да не бъдат удряни, правото на образование и игра. 21% са 
говорили за правото на медицински грижи, 10% – за правото на информация. 

Резултатите за децата в институционална грижа повтарят като тенденция общите резултати. 

Всяко пето дете в институционална грижа заявява, че е много добре информирано за правата 
си. 

Делът на тези, които не знаят нищо, е с 10 пункта по-голям от общата извадка – 23%. Заедно 
с тези, за които „права на детето“ е само наименование (5%), се формира относителен дял от 
28% сред децата в институционална грижа, които не са информирани за своите права. 

Разликите се отнасят до степента, в която децата в институционална грижа са информирани 
относно някои права: на първо място е поставено правото да не бъдат малтретирани и правото 
на образование (посочени от всяко второ дете в групата) и правото да играят. Всяко трето дете 
(36%) в тази група посочва правото да бъде здраво. Правото свободно да изразява мнението 
си е посочено от 26% от респондентите в тази група. 

Мнозинството от респондентите в общата извадка смятат, че правата им се зачитат „напълно“ 
и „доста“. Най-големи стойности – над 90% – са регистрирани по отношение на правото на об-
разование, на игра и забавление, правото да получават здравни услуги, да бъдат обичани, да 
могат да избират какво да харесват. С малко по-ниски, но близки до тези са и стойностите на 
отговорите, свързани с правото на информация, правото да живеят в здравословна среда, да 
се изразяват свободно, да не бъдат малтретирани. 
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•	 Информираност относно сексуалното здраве и поведение

Данните от настоящото изследване показват, че децата имат много малко информация за сек-
суалните връзки и сексуалното здраве. Едва 15% твърдят, че знаят много. 

59% знаят малко, много малко или знаят само по име, а 27% откровено споделят, че не знаят 
нищо по тези въпроси. 

Много е ниска информираността и по темата ХИВ/СПИН – 23% от децата не знаят нищо за 
тези болести. Сред онези, които твърдят, че имат информация, едва 18% са много добре ин-
формирани, другите или знаят малко, или много малко или са чували само наименованията, 
което показва, че информацията е абсолютно недостатъчна и оскъдна.

Сред отговорилите положително на въпроса K51 „Какви мерки трябва да се взимат за из-
бягване на заразяване с ХИВ/СПИН?“ мнозинството посочват, че е необходимо да се ползват 
презервативи.

Графика 28: Познаване на средствата за предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН

Когато имат нужда от съвет по въпроси за сексуалното здраве и поведение, децата предпочитат 
да се обърнат първо към приятелите си, а след това към майка си (19%:15%). 
Макар и да са незначителни като дял, за 2% от респондентите интернет е предпочитан като 
средство за информация по теми, свързани със сексуалното здраве. Това обаче крие риск за 
достъп до порно сайтове, сайтове за секс обяви и запознанства, обмен на съобщения със сек-
суално съдържание, риск от сексуални посегателства, изнудване и измами.
Сравнителният анализ с данните от изследването през 2001 г. показва известно повишаване 
на информираността относно сексуалното здраве, ХИВ/СПИН и начините за предпазване от 
заразяване. 

Тогава 57% са заявили, че имат някаква информация за СПИН, а малко повече от половината 
(54%) са посочили безопасния секс като начин за предпазване от ХИВ/СПИН. 
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Почти една трета от българските деца оценяват живота в България днес като по-добър от този, 
който е бил преди десетилетие. Всяко четвърто дете не вижда разлика, а 13% изразяват мне-
ние, че днешната ситуация е по-лоша или много по-лоша в сравнение с онова, за което са чу-
вали, че е било преди 10 години. 

Графика 29: Мислейки за живота в България днес и сравнявайки го с това, 
                      което мислиш, че е било преди 10 години (съдейки по това, което 
                      знаеш или си чувал/а), би ли казал/а, че животът днес е по-добър/
                      по-лош? (2017 г.)
Разсъждавайки за живота в (името на страната) днес и сравнявайки го с това, което ми-
слиш, че е бил преди 10 години (съдейки по това, което знаеш или си чувал/а), би ли казал/а, 
че ситуацията днес е по-добра/по-лоша? (2001 г.)

Съпоставката на нагласите на децата през 2001 и 2017 г. показва, че преди 16 години децата са 
били много по-скептично настроени по отношение на ситуацията в страната. Тогава всяко трето 
е изразило негативизъм по отношение на живота в сравнение с този през 1990 г. 

През 2017 г. децата, които мислят, че животът днес е по-лош в сравнение с живота преди 10 
години, е три пъти по-малък. 

Българските деца са оптимисти за собственото си бъдеще. Приблизително две трети от тях 
считат, че животът им ще бъде по-добър от този на родителите им, а 15% – че ще бъде много 
по-добър. Около 14% не очакват промяна, а 3% мислят, че ще живеят по-зле. 

Нагласите на децата в институционална грижа не се различават от нагласите на останалите 
деца. 

Те също очакват по-добро бъдеще, но оптимизмът им е в по-умерени граници, вероятно предо-
пределен от липсата на ясна житейска перспектива и подкрепа от страна на родители и близки. 

Оптимизмът на българските деца е свързан с определени очаквания. В техните представи Бъл-
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гария ще бъде по-добро и много по-добро място за живеене (68%). Всеки пети не очаква про-
мяна, а 6% са песимистично настроени и очакват България да се превърне в по-лошо и много 
лошо място за живеене.

Графика 30: K61. Прогнози за бъдещето в България 
Все още мислейки за живота си в бъдеще и сравнявайки го с живота на поколението преди 
теб сега, вярваш ли, че животът ти ще бъде...?   

През 2001 г. оптимистичните нагласи са се споделяли също от 68% от децата. Те са свързвали 
мечтите си за по-добро бъдеще с решаването на социалните проблеми, намаляване на прес-
тъпността, по-ефективната превенция и лечение на зависимостите, повишаване на качеството 
на здравеопазването и образованието, развитието на науката и технологиите.8

Макар да е минимален, все пак трябва да се отбележи спад от 3 пункта в сравнение с 2001 г. в 
очакванията на съвременните деца, че животът им ще бъде по-добър. 

По-малко безработица, по-силна икономика, по-малко престъпления и насилие, по-добро об-
разование, по-малко замърсяване, по-добра инфраструктура – такава трябва да е България 
според децата. Прави впечатление, че предпоставките за една по-добра България са приори-
тизирани по един и същи начин от респондентите във всички групи. 

На първо място е поставена възможността всеки да работи, след това – да има мир, да няма 
насилие и престъпления, да има икономически растеж, социално равенство, чиста околна сре-
да, да няма наркотици и алкохолизъм. 

Единствено при децата в институционална грижа първият показател, който би превърнал Бъл-

8  Онлайн поведението на децата в България: Рискове и вреди, стр. 36.
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гария в едно по-добро място за живеене, е нулева престъпност и насилие, след това е поставе-
но условието „всеки да има работа“, да има мир и т.н.

Преподреждането на тези предпоставки може да се обясни с това, че децата в институционална 
грижа вероятно много по-често от другите деца са се сблъсквали с прояви на насилие и прес-
тъпления и желанието им обществото да проявява нулева толерантност към тях е разбираема.

Таблица 6: Каква би искал/а да бъде България? 

Общо Деца в институционална грижа
Всеки да има работа 66% 61%
Без престъпления/насилие 63% 62%
Мирна страна 62% 54%
По-добра икономическа ситуация 45% 31%
Социално равенство 32% 31%
Без замърсяване 32% 13%
Липса на наркотици/алкохолизъм 26% 16%

През 2017 г. песимистично са настроени едва 3% от респондентите. Те твърдят, че животът в 
България ще бъде по-лош и много по-лош от сега, аргументирайки се с очаквания, че нивото 
на безработица ще се повиши, че икономическата ситуация ще бъде неблагоприятна, че ще се 
увеличи престъпността. В групата на песимистите всеки четвърти твърди, че правителството не 
е способно да се справи с проблемите пред държавата. 

През 2001 г. 1/6 (17%) от българските деца не са вярвали, че животът им ще се промени съ-
ществено в сравнение с живота на техните родители. Шестнадесет години по-късно делът на 
респондентите, които смятат, че животът им ще бъде „горе-долу същият“ като на техните роди-
тели, е 14%. 

Липсата на съществени промени в нагласите на децата за начина, по който си представят Бъл-
гария и своя собствен живот в едно обозримо бъдеще, показва, че независимо от времето, в 
което живеят, децата имат сходни очаквания, които се определят основно от икономически по-
казатели и качеството на живот. 

Повече от половината българчета (57%) посочват, че биха искали да живеят в България. 1/5 
не могат да дадат категоричен отговор на този въпрос, още 1/5 посочват, че искат да живеят в 
друга държава. 

КАК ДЕЦАТА ВИЖДАТ СВОЕТО БЪДЕЩЕ



201762
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Графика 31: K65. Когато пораснеш, би ли искал/а да продължиш да живееш 
                      в България или някъде другаде?

Делът на младите, които декларират намерение да живеят в България, намалява с нарастване 
на възрастта. От данните е видно, че близо две трети от 9-11-годишните заявяват, че като пора-
снат, ще продължат да живеят в България. Същото мнение се споделя от 56% от 12-14-годиш-
ните и от близо 50% от 15-17-годишните. 

По признак местоживеене също се открояват различия – 65% от младите жители на столицата 
и около 61% на градовете в страната биха искали да живеят в България, като пораснат. Делът 
на младите жители на големите градове и на селата, които декларират намерение да живеят в 
родината си, е по-нисък – съответно 49% и 48%.

Най-желаната държава за потенциалните емигранти е Германия. Децата посочват често и САЩ, 
Великобритания и Испания като държави, в които биха искали да живеят. 

През 2001 г. децата, които са изразили желание да живеят в България, са били с 5 пункта по-
малко от тези през 2017 г. , а делът на тези, които са казали, че искат да емигрират, е с 11 пункта 
повече. 

Разнопосочни са отговорите на децата за професията, която биха желали да имат. Около 20 
на сто от децата и юношите не знаят и/или не могат да отговорят на въпрос „Каква професия/
работа би искал/а да имаш?“. Регистрираните отговори могат да се типологизират, за да бъдат 
съпоставими с данните от проучването през 2001 г.:

– медицински сектор – лекар, мед. сестра, ветеринарен лекар и т.н. (14%),

– спортист – футболист, боксьор, фитнес инструктор (11%),

– артист – певец, музикант, актьор, танцьор, художник (10%),

– учени/инженери – инженери, програмисти (7%),

– предпазване/сигурност – полицаи, пожарникари, военни, охрана (7%),
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– мода – модел, моден дизайнер, маникюрист (6%),

– бизнесмен (5%),

– образование – учител (5%),

– продоволствие (2%),

– занаятчия (1%),

– транспорт (1%),

– други – адвокат, съдия, журналист, фотограф, астронавт и т.н. (10%).

В сравнение с предходното проучване интересът на децата и юношите към медицинския сек-
тор и към спорта нараства. Отчита се спад в интереса към професии, свързани с образование, 
наука, инженерство и занаяти. Делът на децата, които имат интерес към програмирането и 
компютърните технологии, е около 5%. 
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Повече от половината от участниците в изследването смятат, че е важно („много важно“ и „по-
скоро важно“) да се гласува на избори, за да се подобрят нещата в страната. 1/3 не могат да 
преценят какъв отговор да дадат, около 6% казват, че това е маловажно. С нарастване на въз-
растта нараства и делът на младите хора, които твърдят, че гласуването на избори е важен акт, 
от който зависи бъдещето на страната. 

Съпоставката на получените отговори на въпроса K67. „Мислиш ли, че е важно да се гласува 
на избори, за да се подобрят нещата в страната?“ регистрира рязка промяна в нагласите на 
децата през 2017 г. Ако през 2001 г. около 35% от респондентите са считали, че гласуването на 
избори е ефективен начин да се подобрят нещата в държавата, през 2017 г. относителният дял 
на споделящите това мнение е около 56%. 

Децата и младите хора, които изразяват скептицизъм („по-скоро не е важно“ и „изобщо не е ва-
жно“) по отношение на гласуването днес, е 4 пъти по-малък в сравнение с 2001 г. Това показва 
повишен интерес към случващото се в страната както в политически, така и в икономически 
план. Вероятно е и че децата в много по-голяма степен, отколкото преди 16 години, са свидете-
ли на разговори за политика вкъщи. Отговорите на този въпрос могат да бъдат разбрани и като 
отражение на това, което се говори в домовете им. 

Графика 32: Гласуване
2001 г.: Мислиш ли, че гласуването на избори е ефективен начин да се подобрят нещата в 
твоята страна? 
2017 г.: Мислиш ли, че е важно да се гласува на избори, за да се подобрят нещата в страната? 

Половината от децата (53%) не дават отговор на въпроса К70 „Можеш ли да назовеш три неща, 
които би искал/а правителството да направи за децата в страната?“.

Останалите очакват от политиците да направят България по-добро място за живеене, децата 
да бъдат щастливи; да бъдат изградени паркове, зали, спортни площадки; да се осигурят без-
платни учебници, тетрадки, помагала; да се повиши стандартът на живот, заплатите и доходите. 

Посочените отговори всъщност описват различни аспекти на справянето с бедността – добра 
инфраструктура, висок жизнен стандарт, високи доходи, качествено образование и здравеопаз-
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ване, условия за успешна реализация на младите хора. Така без да идентифицират проблема, 
децата се опитват да покажат картината на една богата, спокойна, стабилна България, в която 
те живеят щастливи и имат успешна професионална и житейска реализация.

Данните не позволяват да се установи дали има разлика в степента на доверие, декларирано 
от младите към местната и централната власт. 

Трябва да се посочи обаче, че едва 9% от респондентите смятат, че тяхното мнение се взема 
под внимание от местните власти. Около 46% от децата казват, че на местно ниво, при взема-
не на конкретни решения, свързани с техния живот и бъдеще, никой не се обръща към тях за 
мнение, а всеки трети посочва, че не знае дали мнението му се взима под внимание, когато се 
обсъждат проблеми, касаещи децата в населеното място (квартал/село). 

Това твърдение се споделя по-често от деца, живеещи в столицата и в големите градове на 
страната, отколкото от живеещите в малки населени места. С нарастването на възрастта се 
увеличава и относителният дял на младежите, които не са убедени, че политиците от местната 
власт взимат под внимание мнението им. Сред момчетата се открояват по-често критични въз-
гледи по този въпрос, отколкото сред момичетата. 

Делът на децата и юношите, които днес смятат, че мнението им е от значение при взимане на 
решение от страна на местната власт, засягащо децата в населеното място, е приблизително 
два пъти по-нисък от този, отчетен през 2001 г.

Графика 33: Представителство 

2017 г.: Мислиш ли, че мнението ти се взима под внимание, когато местната власт взима 
решение, засягащо децата в твоя квартал/район/село? 

2001 г.: Мислиш ли, че мнението ти е взето под внимание (пряко или чрез представител), 
когато общинското/местното правителство взима решение, засягащо децата в квартала? 

Тези резултати потвърждават, че властите все още не предоставят условия децата да упражнят 
едно от основните си права – правото на мнение. Обществото също не проявява необходимата 
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чувствителност и не е активно в създаването на възможност децата да участват във вземането 
на решения, които засягат техния живот и бъдеще. Това може да рефлектира върху нагласите 
на децата и да доведе до апатия и пасивност.

Впрочем, знаци за такава апатия се открояват при отговора на въпроса „По какви теми би ис-
кал местната власт да те пита, да чува мнението ти (пряко или чрез представители)?“.

Преобладаващата част от децата посочват, че не могат да дадат конкретен отговор.

Сред темите, по които биха искали да има диалог с местните власти, те посочват необходи-
мостта от качествено образование, опазването на околната среда, контрола над престъпнос-
тта, забрана за застрояване на зелените площи, осигуряване на достъп до културни мероприя-
тия. Част от поставените въпроси са от битов характер – да се ремонтират спортни съоръжения 
и зали, детски площадки, игрища, басейни, да се обособят места за игра и спорт и за приятно 
прекарване на свободното време. 

КАКВО ОЧАКВАТ ДЕЦАТА ОТ ПОЛИТИЦИТЕ
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 Националното проучване „Гласовете на децата“ дава възможност да се 
очертае профилът на съвременните български деца на възраст 9-17 годи-
ни. То представя мнението им за семейството, училището и приятелите; 
показва степента, в която са информирани за определени неща от живота; 
извежда интересите, тревогите и предизвикателствата, с които се сблъск-
ват, и очертава картината на желаното от децата бъдеще за България. 

 Бедността е обективен фактор, който може да има сериозно отражение върху 
цялостния мироглед и самочувствие на българските деца и върху възможност-
ите им за успешна житейска реализация. Според родителите на респондентите 
в настоящото изследване средният месечен доход на член от домакинството в 
13% от случаите е до 200 лв., в 15% – до 300 лв., в 14% – до 400 лв., в 11% – 
до 500 лв., близо 8% посочват среден месечен доход до 600 лв., а около 12 на 
сто – над 600 лв. Тези данни показват, че голяма част от българските семейства 
живеят в хроничен недостиг на финансови средства, а това ги поставя в риск от 
дългосрочна бедност и социално изключване. 

 Активното навлизане на дигиталните технологии отваря границите и разширява 
хоризонта и перспективите пред младите хора. Контекстът, в който се формира 
ценностният мироглед на съвременните български деца, е нов, динамичен и 
различен отпреди 10-15 години. При децата обаче тези обективни фактори, кои-
то детерминират качеството на живот, а оттук и усещането за щастие, като че 
ли отстъпват на заден план. При тях щастието е по-скоро рефлексия от прежи-
вени лични емоционални моменти, в които те се чувстват подкрепени, обичани 
и разбрани. Мнозинството от българските деца се чувстват най-често щастли-
ви. 

 Семейната среда е основен фактор за чувството им на щастие. В семейната 
атмосфера се полагат основите на възпитанието на децата, на социалното и 
нравственото им изграждане като личности. 

 Честността, уважението, отговорността, солидарността и дисциплината са по-
сочени като най-важните ценности, възпитавани в семейството и формиращи 
характера на детето. Децата, живеещи с двама биологични родители, посочват 
семейството като източник на щастие по-често от децата, които живеят с дове-
дени родители, и от децата в институционална грижа. 

 Децата споделят, че очакват от своите родители да проявяват по-често инте-
рес към хобитата им, към трудностите и проблемните ситуации, възникнали в 
училище, към взаимоотношенията им с приятели и с връстници, успеха им в 
училище, емоциите и хобитата им. 

 Домашното насилие все още съществува и българските деца са свидетели на 
различни негови прояви. Настоящото изследване регистрира леко намаление 
на относителния дял на децата, които са били свидетели на емоционален тор-
моз – от 60% през 2001 до 56% през 2017 г. Делът на свидетелите на физическо 
насилие остава непроменен – 12% от децата. Това означава, че механизмите 
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за превенция на насилието, за сигнализиране и ранно разкриване на насилието 
срещу деца все още не са достатъчно ефективни. Обществото е далеч от дос-
тигането на нулева толерантност към формите на домашно насилие. 

 Приятелите са изключително важни за българските деца. С тях те споделят и 
коментират всичко, което ги интересува, включително и теми, за които избягват 
да говорят в семейството си или в училище, например когато става дума за 
любов или за секс. Извеждането на приятелския кръг и семейството като фун-
даментални основания за щастието означава, че за повишаване на благосъс-
тоянието на българските деца трябва да има целенасочена и системна работа 
както с родителите, така и с най-близкото им приятелско обкръжение. 

 Училището е поставено на четвърто място като фактор за щастие. Изследва-
нето регистрира положителна промяна в училищната среда – в сравнение с 
2001 година тя е по-демократична, спокойна и позитивна и дава възможност на 
децата да участват по-активно в училищния живот. Преобладаващата част от 
децата поддържат много добри и добри отношения със своите учители и съуче-
ници. 

 Децата обаче изпитват умора в училище – за повече от половината респон-
денти учебният материал е труден, домашните са много, трудно се получават 
високи оценки. Критични мнения са изразени към методите на преподаване, 
учебната програма, училищната организация, взискателността към учениците, 
липсата на достатъчно практически часове и ограниченото използване на съ-
временни технологии в учебния процес. Резултатите дават основание да се 
направи извод, че традиционните форми на преподаване и изпитване не са 
адекватни на новото поколение деца. 

 Авторитетът на учителя е безспорен за мнозинството от децата, при това не 
просто защото е институционално наложен, а защото е „отвоюван“ чрез ця-
лостното присъствие и поведение. Към фигурата на учителя децата проявяват 
доверие и очакват разбиране и подкрепа. 

 Данните от настоящото изследване препотвърждават извода за свободното 
време на българските деца, направен през 2001 г. И тогава, и сега делът на 
децата, които принадлежат към организирана група, клуб или младежка асоци-
ация, е около 28%. 

 Начинът, по който българските деца организират свободното си време, инди-
ректно показва, че повечето от тях не водят здравословен начин на живот. Ин-
дикатор за това е малкият относителен дял на спортуващите активно деца. 

 Очевидна е необходимостта от проучване на потребностите на децата, свърза-
ни със свободното им време, и на тази база – разработване на нови подходи и 
формати, които да кореспондират адекватно на интересите и хобитата им. 
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 Здравната и сексуалната култура на българските деца не е на необходимото 
ниво. Необходими са целенасочени и системни усилия за повишаване на ин-
формираността и за формиране на здравна култура по въпроси, свързани със 
сексуалното здраве и превенцията на ХИВ/СПИН. Необходимо е въвеждането 
на здравно и сексуално образование в българското училище. В противен слу-
чай дефицитът на адекватна и проверена информация ще се компенсира с ин-
формация от непроверени източници, което може да изложи децата и тяхното 
здраве на сериозен риск. 

 Ролята на медиите в живота на съвременните български деца става все по-
осезаема. Традиционните медии обаче започват да отстъпват пред социалните 
медии. 93% от респондентите декларират, че вкъщи имат достъп до интернет. 
Почти всяко дете има и личен телефон, а 74% притежават смартфон и съответ-
но постоянен достъп до ресурсите на световната мрежа. 

 Разширяването на обхвата и функционалността на социалните мрежи ги 
прави не само средство за комуникация, но и инструмент за формиране на 
мнения, нагласи и култура и налагане на нова йерархия на ценностите. Данни-
те от изследването регистрират и промяна на героите на съвременните българ-
ски деца. Мнозинството от личностите, на които те се възхищават, са в много 
голяма степен медиен и рекламен продукт. 
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 Отношението на българските деца към политиците е скептично. Ниско е дове-
рието към правителството, президента и съда. Въпреки това преобладаващата 
част от децата (55%) считат, че е важно да се гласува на избори. 

 Очакванията от страна на децата към правителството са свързани с подобрява-
не на жизнения стандарт в страната, осигуряване на качествено образование и 
здравеопазване, провеждане на политики за заетост и успешна реализация на 
младите хора в България. 

 Българските деца имат оптимистична нагласа по отношение на собственото си 
бъдеще. Приблизително две трети от младите считат, че животът им ще бъде 
по-добър от този на родителите им. 

 Всяко пето дете не вижда бъдещето си в България и желае да живее в друга 
държава, а 21% не могат да кажат категорично къде искат да живеят. Това е 
потенциална емигрантска вълна и е повод за безпокойство и тревога, особено 
на фона на демографските тенденции в страната. 

 Интерпретацията на тези данни обаче трябва да отчете и миграционните про-
цеси и мобилността на днешните млади хора в световен мащаб. Българските 
деца показват самочувствие, увереност и амбиция за успех в среда, която се 
простира отвъд националните граници. 
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