
 

 

Какъв според теб е животът на децата в България? (част 2) 

декември 2018 – януари 2019 г. 

 

Тема на месеца: Какъв според теб е животът на децата в България? (част 2) 
 

Кого попитахме: 87 деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за 

децата, на възраст между 11 и 18 години, 36 момчета и 51 момичета. 

В отговорите на част от въпросите има разминавания в броя деца, дали отговор на даден 

въпрос и броя на всички деца, взели участие в темата. Това е така, защото някои от 

децата, взели участие, не са отговаряли на всички шест въпроса. Мненията на децата по 

въпросите често съдържаха повече от един отговор наведнъж, затова ги групирахме в 

няколко категории и съответно броят получени мнения в тях не означава броя деца, които 

мислят така.  

Какво попитахме: 

Среда на живот: 

 
1. Какво според теб трябва да се направи, за да бъде населеното място, в което 

живееш, по-приятно за живот? 

2. Какво според теб има в населено място, в което всички деца, независимо от 

доходите на родителите си (възрастните, които се грижат за тях) имат 

възможност да спортуват?  

3. Какво би искал/а да има в населеното място, в което живееш, за да имаш 

достатъчно възможности да се забавляваш и да си почиваш? 

4. За какво би искал/а да те попитат преди да се вземат важни решения за 

населеното място, в което живееш? 

 

Взаимоотношения между хората: 

  

5. Как си представяш идеалните взаимоотношения между децата и родителите? 

6. Каква според теб е средата, в която живеем от гледна точка на 

взаимоотношенията между хората? Как би я описал/а? 

 

Какви отговори получихме: 

 

В област Среда на живот:  



 

 

- Какво според теб трябва да се направи, за да бъде населеното място, в което 

живееш, по-приятно за живот? 

 

Мненията, изразени от децата по този въпрос, формираха пет области, в които те смятат, 

че трябва да се вземат мерки, за да бъде населеното им място по-приятно за живот. 

Според броя мнения във всяка от областите, те се подреждат така: 

 

26 от гласовете на децата обръщат внимание върху развитието на културата и 

пространствата за отдих: „Трябва да се направят ... и площадки за игра“, „[щ]е се радвам в 

културния афиш на града ни да има фолклорни фестивали за възраждане на българските 

дух и традиции“, „[т]рябва да се привлекат повече туристи чрез ежегодни събития като 

Празника на розата“, „[д]а се изградят повече места за спорт“, „[a]з живея в село и ми е 

много неприятно, защото нямаме неща, които градските деца имат… Нямаме библиотека, 

детски кът за игра и дори едно хубаво футболно игрище”, „[о]пределено се нуждае от 

промяна. Може би трябва да има места, в зависимост интересите на децата, в даденото 

населено място”, „[д]а има скейт площадка“, „[п]онеже обичам да спортувам, ще е хубаво 

да има по-голям стадион или да открият нов фитнес“, „[а]ми като почитател и любител на 

книгите бих искала по-голяма библиотека в града и безлимитно членство, където децата 

могат да вземат колкото си книги искат“, [м]оже и различни организации ежемесечно да 

правят интересни и забавни за нас, учениците, акции, които също да имат образователен 

характер“, „[н]ужни са повече събития за младите. Но не тип информационни кампании с 

брошури и балони, а уъркшопове, срещи с успели хора и т.н.“ 

 

21 мнения говорят за околната среда: „[д]а бъде по-чисто и спокойно“, „[т]рябва да 

опазваме околната среда, не да я замърсяваме”, „[б]их искала да има в нашето населено 

място повече знаци, които да показват да не си изхвърлим боклука на обществено място и 

повече засадени растения и дървета“, „да няма толкова автомобили, защото замърсяват 

околната среда и вредят на хората“, „[с]поред мен това, което трябва да се направи, за да 

бъде едно място за живот по-добро, е да се поддържа чисто и като цяло да не се 

съсипва”, „... така че би било страхотно почистването на града да бъде на по-високо 

ниво“, „повече паркове и възможности за физически упражнения“, „[к]аквото и да говорят 

за големите градове, в Търговище въздухът също е много мръсен. Аз лично го виждам 

всяка вечер, прибирайки се от училище. На уличните лампи си личи колко е задимено и то 

не само през зимата. Според мен трябва предприятия като Шишеджам да се 

санкционират много по-жестоко отколкото сега, защото не си слагат пречиствателите“, 

„[с]поред мен, трябва да се поддържа чисто като редовно се почиства. И не само 

общината да носи отговорност за това, ами и ние, като граждани, трябва да се стараем да 

пазим града си чист и приятен“. 



 

15 от мненията на децата засягат управление и политики, които влияят на начина на 

живот на местно ниво, но в по-голяма степен идват от централната власт: „[т]рябва да се 

обърне повече внимание на физическия тормоз над децата. Ежедневно съм свидетел на 

побой и всякакъв вид насилие на съученици. Също, може да се обърне повече внимание 

на образованието, но с преподаването на някой урок, да се вземат предвид и житейските 

уроци, които могат да се дадат на дете в ранна възраст“, „[д]а се направят реформи, 

свързани с исканията на хората, като преди това е съгласувано и уговорено с тях!“, 

„[с]поред мен органите на реда трябва да си вършат работата както трябва, да се 

наблюдават малкото охранителни камери“, „да има работни места”, „[б]и трябвало 

общината да се допита до нас, какво ние искаме, а не те как искат да разпределят парите 

за проекти, които са без смисъл“, „[м]оже би трябва да има повече програми, които се 

интересуват от мнението на децата и тяхното ориентиране”, „[с]ъщо така е и необходимо 

присъствието на културните институции в обществения живот т.е. повече културни 

събития“, „[с]ъщо така мисля, че трябва да се ограничи скоростта, с която се движат 

превозните средства, тъй като има площадки, на които малки деца тичат навсякъде и 

притесняват родителите”, „[з]а всеки би било различно, но ако просто се отделя повече 

внимание и ресурс за различни развлекателни и обучителни дейности, мисля че на всеки 

ще му е по-приятен живота”, [д]оходите на майка ми да са достатъчни и да не ми се 

налага да работя като сервитьорка след училище“, „[б]езплатни спортни и др. школи“, 

„[н]ашето населено място се състои от 1500 човека, но за съжаление в момента са 700, тъй 

като голяма част от родителите ни напускат селото и работят по чужбина, за да могат да 

отглеждат децата си. Единственият начин да се задържат хората в населеното място е да 

останат ученици в училището, следва да има работни места в нашата община и област, за 

да могат да останат на територията на община Бяла Слатина”, „[т]рябва да бъде 

безопасно“; „[д]а се отворят повече детски градини, ясли и училища! Системата да 

предлага повече безплатни курсове за обучение на подрастващите, да им дава 

възможности за развитие! И не на последно място да им осигури сигурна работна позиция 

за в бъдеще“. 

 

14 от мненията говорят за инфраструктурата и устройството на населеното място: 

„[т]рябва да се направят повече велоалеи за хората, които обичат да карат колело, а и за 

да е по-чист въздухът“, „[т]рябва да се направят повече зелени площи...“, „[д]а сложат 

видеонаблюдателни камери на местата, където ходят децата повече“, „[б]их казала - 

нощното осветление по улиците да работи“, „[д]а оправят дупките в населеното място“, 

„подновяване на мястото и повече кошчета за боклук“, „според мен, за да бъде едно 

населено място приятно за живеене, е необходим сравнително добър устройствен план 

по отношение за местата за почивка и отдих, както и тяхната поддръжка“, „трафик, по-

добре устроен градски транспорт, по-чисти и добре асфалтирани улици, да се обнови 

фасадата на всички соц сгради като например кварталите „Младост“, „Люлин“, „Дружба“ 

и т.н. Повече зеленина и паркове, както и много по-добър достъп до планините около 

София. Ние сме късметлии, че имаме планини на толкова близко разстояние, но за жалост 



 

твърде недостъпни, ако нямаш кола“, „[с]поред мен трябва да има повече места за 

свободно разхождане на домашни любимци...“, „[д]а се инвестира повече за 

озеленяване, саниране на стари сгради, добри пътища и да има болница на добро ниво“. 

 

В 13 мнения се повдига темата за взаимоотношенията между хората: „[с]поред мен 

трябва да има разбирателство между хората, когато хората се ценят, когато са задружни и 

се радват на малките неща, мисля че ще живеем в едно по-добро и спокойно място!“,     

„... да се уважаваме и да не пренебрегваме околните“, „[д]а няма расизъм, с който трябва 

да се справяме всеки ден. Да има толерантност към различието“, „да няма толкова гадно 

отношение към ромите“, „[а]ми според мен всичко зависи от хората, които живеят там. 

Ако те нямат желание нещо да се промени, едва ли би се променило. Но според мен, ако 

хората бъдат по-гостоприемни, организират се някакви събития, градът се поддържа чист 

- съм сигурна, че ще е по-приятно за живеене“, „[в]се си мисля за селски туризъм и 

развиване на селски бизнес, който да задържи останалите хора в селото и младежите. 

Всички да имаме обща кауза, например развитие на селото в културен и екологичен 

аспект”, „[д]ано да се развият взаимоотношенията на младите и възрастните, защото в  

момента тече голямо разделение ...“  

3 деца казват, че според тях няма нужда от допълнителни усилия, за да бъде 

населеното място, в което живеят по-приятно: „[с]поред мен населеното място, в което 

живея, има всичко нужно, за да е приятно“, „[н]а мен си ми е достатъчно приятно и така, 

само повече хора да имаше”, „[в] Пловдив всичко е тип-топ, но колкото повече, толкова 

по-добре“. 

  

- Какво според теб има в населено място, в което всички деца, независимо от 

доходите на родителите си (възрастните, които се грижат за тях) имат 

възможност да спортуват? 

 

Предложенията на децата по този въпрос включват: 

 

- 45 мнения за площадки, открити фитнеси и други лесно достъпни съоръжения за 

спорт на открито: „площадки с модерни и безопасни уреди за игра“, „[и]грища за 

волейбол, но не само в двора на училищата“, „[с]вобдни от такси уличен фитнес и 

спортни площадки“, „свободни спортни площадки, открити/закрити басейни“, 

„игрища, спортни площадки, уреди на открито, велоалеи, пешеходни алеи и т.н.“, 

„за да могат всички деца, независимо от доходите на родителите им, да имат 

възможност да спортуват, е необходимо да има специализирани спортни 

площадки както на открито, така и на закрито за зимния сезон“, „[п]лощадка за 

баскетбол“, „[п]аркове“; „[и]скаме скейт площадка“, „Относно спорта не знам, ако 

имаше и тук такава пързалка нямаше да е лошо, но това е само за този (зимния) 

сезон”, „[г]олям стадион, мисля“, „[п]овече пързалки за кънки“, „[п]овече паркове, 



 

оборудвани със стрийт фитнеси, които са поддържани, не изпочупени, както са 

много от тях сега. Повече скейт паркове и безопасни алеи по улиците за най-

различни превозни средства като колела, тротинетки, ролери, лонгбордове и т.н. 

Обособени пространства за стрийт танци (визирам танцуващите хлапета в подлеза 

на НДК)“, „например трябва да има повече общински и по-малко частни стадиони, 

защото не всяко дете може да си позволи да се запише на тренировки, но повечето 

малчугани биха се включили в свободна игра с връстниците си“. 

- 15 мнения за повече клубове за спорт или безплатен достъп до съществуващите 

фитнес и спортни зали: „[к]ато хандбалистка бих предложила да има повече 

такива безплатни спортни клубове“, „[т]рябва да има създадени различни школи и 

клубове за най-различни спортове“, „[п]о-достъпни финансово и повече спортни 

клубове, които да предлагат много и различни по вид спорове“, „[м]оже, също 

така, в самите клубове да предоставят възможност доброволци да тренират с деца 

в неравностойно положение“, [о]тварянето на нов фитнес салон, в който ще имат 

безплатен достъп, само чрез карти за самоличност...“, „...както и общински зали със 

свободен достъп“. 

- 8 мненията на деца, които казват, че искат повече извънкласни дейности, 

свързани със спорт или повече социални, спортни инициативи: „... занимания  и 

училищни занимания /това е част от цитат, от цялото изречение се разбира, 

че става въпрос за спорт/“, „[м]оже би в училищата да се дават безплатни карти 

на по-бедни деца...“, „[п]роекти от рода на „Да се научим как да поддържаме по-

здраво тяло и дух“, състезания и олимпиади, свързани със спорта“, 

„[в]ъзможностите за безплатно физическо упражнение се ограничават до две 

места - парка и училището. Би могло да се направят повече ... и инициативи, които 

да подтикват децата към спорт“, „[к]ато за начало трябва да се създаде такава 

култура. Да бъдат насърчавани да спортуват. Трябват ни повече спортни събития. 

Например сега е супер модерно да се кара колело и да се правят трикове. Защо за 

тези младежи не се създадат специални събития, където да се срещат, да се учат 

едни от други и дори да има състезателен характер“. 

- 6  мненията, според които ще е хубаво, ако се изгради спортен комплекс: „Ами в 

един такъв град сигурно има нещо като спортна академия, в която различни 

спортове са предлагани за деца и младежи безплатно или на някаква символична 

сума като годишна такса. Тя може да не е само за малки, но също така да се даде 

възможност и на възрастните да тренират желания от тях спорт“. 

 

4 от децата казват, че не знаят или не могат да отговорят на въпроса. 

 

- Какво би искал/а да има в населеното място, в което живееш, за да имаш 

достатъчно възможности да се забавляваш и да си почиваш? 

 



 

Най-много от мненията на децата (32) акцентират върху повече места, където да 

прекарват свободното си време: „[б]их искал да има повече СПА комплекси“, „[б]их искал 

да има сцена за караоке“, „повече занимания за младежи като заведения край реката“, 

„[п]овече развлекателни центрове“, „циркова площадка“, „огромна дискотека“, „кино“, 

„бих искала да има хотели с по-големи оборудвания и повече детски площадки“, „да 

имаме увеселителен парк всекидневно“, „[а]ми би било добре, ако има повече места за 

развлечения и отдих от всякакъв тип, които не само да се направят, но и да се 

поддържат“, „лично аз бих предпочел повече паркове и места за отдих в моето населено 

място, за да имам повече възможност за разходки на открито“, „[и]скаме скейт 

площадка“, „[и]скаме младежко пространство“, „[б]езплатна школа за рисуване и китара“, 

„[а]ми да има повече проекти в училище и по-големи игрални площадки за децата ☺“, 

„[т]рябва да има повече места за релакс: басейни, площадки за децата, зали за 

забавление (билярд, дарц, боулинг и т.н.). Освен това контролът в дискотеките според 

мен трябва да е по-усилен, за да може да не се стига до някакви побоища и ексцесии, а 

хората просто да се забавляват и разтоварват“, „[п]овече безплатни места за излизане с 

приятели като малки библиотеки или интернет/игрални зали“.  

Предложенията за дискотека, увеселителен парк и места сред природата се повтарят най-

често. 

25 от мненията на деца казват, че биха искали да има повече места за спорт: „[б]их 

искал да има спортна зала и по-финансово достъпни места за младите хора“, „[б]их 

искала да има закрит басейн“, „[б]их искал да има повече уреди за уличен фитнес и 

велоалеи“, „фитнеси на открито, ледени пързалки за през зимата, които да са добре 

поддържани“, „[д]а има по-нестандартни клубове – например катерене на стена или 

езда”, „[б]их искала да има танцов хип-хоп, където ще мога да бъда себе си и да 

релаксирам чрез танца”, „[п]овече време на терена и повече почивки, за да мога да 

спортувам, бих предложил също така по-голям стадион“, „[д]а се направят закрити 

общински игрища“, „[п]реди години правеха ледена пързалка, която беше доста 

харесвана, но не знам защо вече не я. Помня, че беше и безплатна, като само даваш пари, 

които после ти връщат, което е много добре, според мен. Така повече хора имаха достъп 

до нея без да трябва да заделят пари от дневният си бюджет“, „[м]оже би закрита ледена 

пързалка, стени за катерене, повече закрити плувни басейни“, „[с]портни зали, открити и 

закрити плувни басейни“. 

В 15 от мненията си децата искат да има по-добре развит културен живот в населеното 

им място: „[б]их искала градската библиотека да е по-богата и разнообразна“, „[б]их 

казала, че клубовете биха помогнали на децата да се отпуснат и да бъдат по-общителни. 

Нещо от сорта на литературни клубове, народни танци и всичко, което може да покаже, 

че образованието може да бъде прието като нещо забавно и леко, освен досадните 

часове в училище. Могат да се формират различни срещи, с които можем да научим 

повече за културата си, но със сигурност с цел забавление“, „в моето населено място бих 

искала музикални зали, в които да слушам музика, която на теб ти харесва“, „безплатен 

рок фест“, „[п]овече достъпни културни мероприятия като театри на открито, летни кина и 



 

други“,  „[щ]е ми се Търговище да се превърне в арт град. Да има смислени графити по 

фасадите, които да ни карат да се замислим понякога, а друг път просто да ни карат да се 

усмихваме, като минаваме покрай тях“, „постоянно слушам от възрастните за старото 

лятно кино, според мен би било хубаво да се направи нещо подобно в града, на което 

доста хора биха се насладили“, „[п]овече младежки събития, обединяващи деца с 

еднакви и различни виждания, междуучилищни състезания“. 

9 мнения засягат различни аспекти от условията на живот като цяло: „[б]их искал 

приятелите ми да остават тук, а не да заминават в чужбина“, „[п]о-оптимистична градска 

атмосфера, по-свежи хора, светът е забързан и всички са нещастни“, „[н]а първо място - 

добре асфалтирани улици, пешеходни пътеки и добре направени тротоари“, „[б]их искала 

да има повече училища, за да мога да избирам, но от друга страна те да бъдат 

квалифицирани. Бих искала да има повече детски комплекси за развиването на талантите 

на децата“, „[н]ищо повече от чист въздух”,  „[п]одобряване на ресурсите, които имаме. За 

нашия край това е туризмът и соред мен трябва да подобрим пътеките за походи, и 

местата за отдих“. 

3 деца отговарят, че не е нужно нищо повече. 

 

- За какво би искал/а да те попитат преди да се вземат важни решения за 

населеното място, в което живееш? 

  

24 мнения на деца казват, че искат да вземат отношение по обществени въпроси: „[б]их 

искал да ме питат за интеграцията на ромското население“, „[б]их искал да ме питат дали 

ежедневието в града е лесно и достъпно и как би могло да се подобри“, „[б]их искала да 

ме питат от какво наистина имат нужда децата, лишени от родителска грижа“, „[б]их 

искал да ме питат за това на кои места да се пуши и на кои не“, „[з]а ремонтите на 

къщите“, „пътеки за колела“, „важни постройки, които предстои да се направят“, 

„[о]бщината и не само тя трябва да помислят и за по-младите жители – би било добре да 

ни попитат първо от какво имаме нужда, а не те да измислят някакви проекти, към които 

реално няма интерес”, „[б]их искал да ме питат за всичко свързано със сеч, горене и 

застрояване“, „[б]их искала да ме попитат от какво селото има най-голяма нужда преди 

да се вземат каквито и да било решения“, „[з]а строителството в града, 

модернизирането“, „[п]римерно бих искала да ме попитат дали съм съгласна близо до 

дома ми да се строи  завод или дискотека“, „бих искала да ме попитат дали промяната е 

необходима, например все още съжалявам, че премахнаха старите люлки от площадките, 

които бяха много по-интересни и развлекателни за децата, без дори да се даде обяснение 

за отстраняването им“. 

16 гласа биха искали да изкажат мнението си за нуждите на децата и въпроси, които 

касаят конкретно живота на децата: „[к]ато подрастваща, бих искала да бъда попитана за 

това дали съм съгласна с решенията, които ще се вземат спрямо мен и всички деца, които 

очакват да бъдат разбрани и чути от възрастните“, „[з]а проекти, свързани с нас“, „[д]али 



 

сме съгласни с тяхното решение или предложение“, „как ще се почувствам от промяната, 

която ще бъде“, „[т]ова е наистина значим въпрос! Ние също сме граждани и имаме 

желания – няма значение, че не сме пълнолетни. Би било яко, ако младежките съвети 

имат по-значима роля във вземането на решения”, „[б]их искала да ме питат дали съм 

съгласна или не и може би да попитат за съвет, ако се налага. Добре е да се допитват до 

обществото“, „[а]ми примерно дали съм съгласна с тези решения и ако не, защо, и ще е 

добре, ако мога да дам мои предложения!“, „[щ]е повлияе ли това на твоето ежедневие 

или на твоят живот? Ще ти бъде ли от нужда това, което ще се прави?“, „[щ]е ми се на 

първо място да ме питат изобщо. Мисля, че нашето мнение, на младежите, трябва да се 

търси и цени. Ние сме хората с идеите, които са нужни на този град, а някак не сме 

достатъчно чути. Дори да предложим нещо, то остава забравено и неосъществено. 

Излиза, че и да ни питат, като започнем с предложенията, не ни слушат“. 

В 12 от мненията си децата отговарят, че искат да вземат отношение по въпросите, 

свързани с култура, спорт и свободно време: „[б]их искала да ме попитат дали ние 

децата имаме нужда от повече места за спорт и къде да се построят те“, „[б]и било хубаво 

да ни попитат какво е нашето мнение за бъдещи детски и увеселителни площадки, както 

и за културни дейности и развитие“, „[к]акво да представлява скейт площадката и 

рампите в нея“, „[к]ефи ли ни  училищното радио, което слушаме всяко междучасие“, 

„[к]ъде да се проведе някоя младежка инициатива“, „[a]ми например какви идеи бих 

дала за спортната зала, в която тренираме“, „откриването на различни развлекателни 

комплекси“, „[д]али да правят повече изложби и галерии за тях“, „[з]а младежки събития 

и за всичко общо взето“. 

5 мнения казват, че искат да изразят позициите си по отношение на образованието: 

„[к]акви свободно избираеми предмети да учим“; „[к]акви да са темите и предметите 

например в Твоят час“; „[б]их искала да ме питат за неща, свързани с образованието ми“. 

3 са децата, които биха искали да изразят мнение за всичко. 

9 деца отговарят, че не знаят или, че няма нужда да ги питат: „[н]ямам нужда да бъда 

питан, ако е за доброто на града“, „[н]е мисля, че аз или много други хора са достатъчно 

компетентни във всичките области, които се изискват за вземане на решение на такъв 

мащаб“, „[н]е знам, не бих искала да ме питат, ако е за добро, нека да се направи”, „[з]а 

нищо... Така или иначе няма да се зачете мнението ми, за да променя плановете им“, 

„[н]е знам“, „не ми хрумва нищо“.  

 

 

В област Взаимоотношения между хората: 

 

- Как си представяш идеалните взаимоотношения между децата и родителите? 

 



 

В 30 от мненията си децата казват, че идеалните отношения между родителите и децата 

се основават на доверие и двустранно разбиране: „[д]етето, от своя страна, трябва да 

разбере, че родителите просто искат да го защитят и, ако открие себе си пред тях, ще 

види, че няма нищо лошо в това да споделяш“, „[и]деални взаимоотношения биха били, 

ако нямат тайни и децата споделят на родителите си“, „[р]одителят трябва да покаже на 

детето си, че може да му се доверява, че го разбира“, „да споделят децата повече с 

родителите си, а родителите да имат доверие в децата си и да водят семеен живот“, 

„...[д]ецата да споделят повече със своите родители, за каквото и да е било, родителите  

да се опитват да разберат децата си във всяка една ситуация“, „ [д]а си споделят и да си 

имат доверие”, „[с]поред мен родителите трябва да се опитат да спечелят доверието на 

децата си... и детето да се чувства спокойно да споделя проблемите си с тях, защото те 

могат да му помогнат най-много“, „[р]азбиращи, с изградено доверие“, „[д]а си 

споделяме, да сме открити един пред друг”, „[р]одителите трябва да имат доверие на 

децата си, но да не ги оставят да правят каквото си искат“, „[т]рябва да ги научат да 

уважават себе си, околните, да ценят нематериалното. Ако между родителите има 

някакъв проблем, децата не бива да стават свидетели на скандали, но и не трябва да 

остават с впечатлението, че всичко е наред“, „представям си ги като една везна – гласът 

на родителите трябва да бъде чут точно толкова, колкото и гласът на децата. А когато 

едната везна натежи, равновесието се нарушава, докато отново не се уравновесят 

отношенията между двете страни“, „[с]ъс изслушване и приемане на равностойни 

позиции“, „децата трябва да слушат родителите си, както и родителите да изслушват 

децата“, „[б]алансът между това родителите да разбират децата си, дори те да правят 

глупости, но и да могат да ги насочват в правилната посока за тях”, „[н]ай-важното е 

разбиране И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ и уважение! Не е честно някои родители да очакват 

уважение и 100% разбиране и съгласие, а те да не могат да дадат същото на децата си... 

Колкото и малки да са и те са хора, имат право да бъдат изслушани, някои от молбите им 

да бъдат удовлетворявани и мнението им да бъде зачитано“.  

27 мнения на деца свързват идеалните взаимоотношения между децата и родителите с 

разговори, грижа, време заедно, подкрепа и любов: „[п]редставям си ги в пълна 

хармония, в грижа, изслушване и споделяне“, „[д]обрите отношения се градят чрез 

постоянната грижа на родителя към детето, в разговори и споделяне“, 

„[в]заимоотношения, в които родителят учи детето на любов, самочувствие, отношение 

към хората и материалните придобивки“, „[л]юбов, подкрепа и търпение, това е 

връзката!“, „и да прекарват много време заедно“, „[с]поред мен идеални 

взаимоотношения няма, винаги се правят компромиси, но все пак бих казал -  подкрепата, 

повече време заедно“, „[р]одителите трябва също да говорят с децата си открито и за 

всичко, защото разбират нещата и ги усещат“, „добрите отношения между деца и 

родители се градят въз основа на непрекъсната комуникация и търсене на най-

правилното решение на даден проблем“, „[н]а много истории от живота на хората съм се 

нагледал и попадал на различни взаимоотношения между родител-дете. Не само в моето 



 

населено място, но и в цяла България взаимоотношенията се разпадат. Това се дължи на 

цялата ни система в държавата. Родителите са изнервени, а би трябвало да показват 

повече обич към своите деца, да споделят и разбират техните болки, но за съжаление в 

забързания живот, изнервен и депресиран, понякога родителите грешат във 

възпитанието“, „[п]редставите ми за идеални отношения в семейство са родителите и 

децата да общуват помежду си. Не да се питат само „Как мина в училище?” или „Мамо, ти 

какво готви днес?”, а да се говори за чувства, за мечти, за страхове, да се подкрепят 

взаимно“, „[н]ай-важното за мен - да се приемат такива каквито са. Понеже много 

родители налагат собствените си мечти и възгледи  без да чуят децата си и ги обричат на 

нещастен живот“. Семейството да показва любовта си всеки ден с прегръдки, целувки и 

едни от най-милите и красиви думи: „Обичам те!”, „Хубаво е, че те има!” Родителите да 

бъдат търпеливи, а децата да бъдат себе си пред тях и да знаят, че срещу тях ще открият 

подкрепа и безвъзмездна любов, а не осъждане и налагане”, „[с] топлота и обич“, 

„[в]заимоотношенията трябва да са свързани с любовта един към друг“, [д]а има 

разбирателство и лесно да се достига до решения“. 

12 мнения обвързват идеалните отношения между децата и родителите с ненасилие: 

„[и]деалните взаимоотношения са без караници и обиди“, „[о]тношенията трябва да са 

нормални и човешки, без насилие и грубост“, „[н]е мога да обясня точно, но - без да се 

карат“, „[г]оворене без агресия и насилие“, „да обсъждат проблемите, а не да се карат“, 

„[п]редставям си ги без психически и физически тормоз върху децата, тъй като това има 

влияние върху тяхното поведение в бъдеще. Трябва родителите да се отнасят с усмивка и 

мили думи и ще има положителни резултати в тях за в бъдеще”, „[п]редполагам, когато 

кавгите между децата и родителите са сведени до минимум, то тогава 

взаимоотношенията могат да бъдат приети не за идеални, защото идеални неща няма, но 

за добри“. 

12 са и мненията, които смятат, че най-важно е двустранното разбиране между 

родителите и децата: „представям си ги като една везна – гласът на родителите трябва да 

бъде чут точно толкова, колкото и гласът на децата. А когато едната везна натежи, 

равновесието се нарушава, докато отново не се уравновесят отношенията между двете 

страни“, „[с]ъс изслушване и приемане на равностойни позиции“, „децата трябва да 

слушат родителите си, както и родителите да изслушват децата“, „[б]алансът между това 

родителите да разбират децата си, дори те да правят глупости, но и да могат да ги 

насочват в правилната посока за тях”, „[н]ай-важното е разбиране И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ и 

уважение! Не е честно някои родители да очакват уважение и 100% разбиране и съгласие, 

а те да не могат да дадат същото на децата си... Колкото и малки да са и те са хора, имат 

право да бъдат изслушани, някои от молбите им да бъдат удовлетворявани и мнението 

им да бъде зачитано“. 

5 са мненията, според които, ако родителите чуват мнението на децата си, ще се 

постигнат идеалните взаимоотношения: „[щ]е ми се родителите малко повече да 



 

вникваха в нашите нужди, да оценяваха по-високо това, което ние обичаме да правим. 

Нещо безсмислено за тях, може за нас да е точно най-вдъхновяващото. По този начин ни 

„секват“ развитието, а аз знам, че има търсещи хора“, „идеалните взаимоотношения в 

моите представи са обсъждане на теми, свързани със семейството – преместване, ремонт, 

а дори и маловажни битови въпроси от сорта на какво да се сготви, кой да изчисти и така. 

По този начин се заздравява комуникацията между родителите и децата“, „[р]одителите 

са най-важните хора за едно дете и затова те трябва да могат да го разбират, напътстват и 

да уважават решенията му“, „да умеят да слушат децата си“, „изслушване и зачитане на 

правата на децата и тяхното мнение“. 

4 мнения, казват, че взаимоотношенията родител-дете биха били идеални, ако са 

приятелски: „[с]поред мен, за да има разбирателство между родителите и децата, 

родителите трябва да покажат, че не са само родители, а и приятели, които ти мислят най-

доброто“. 

Според 2 мнения идеалните взаимоотношения се основават на контрол от страна на 

родителя: „[з]а едни добри отношения е важно детето да не е глезено и да не получава 

всичко, веднага щом го поиска“, „[н]апоследък родителите не могат да контролират 

своите деца, тъй като живеят в един по-изоставен свят, лишен от обич и разбирателство и 

то отново е благодарение на финансова гледна точка“. 

4 деца не са съгласни с формулировката на въпроса и изразяват мнение, че „идеални 

взаимоотношения“ не са възможни или пък, че няма нужда от такива, защото са 

повърхностни: „[н]яма идеални взаимоотношение между деца и възрастни, все пак по- 

остарялото поколение имат други виждания и не разбират днешната младеж. Поне 

според мен, между някои хора е така и няма промяна”, „[в] природата няма идеални 

неща, следователно няма и идеални взаимоотношения между деца и родители, пък и те  

биха били прекалено повърхностни, ако наистина са такива“, „[н]е мога и не искам да си 

представя. За мен биха били прекалено повърхностни“, „[а]ко е идеално, няма да е 

интересно. (смее се) Просто да има повече разбирателство бих искала“. 

 

- Каква според теб е средата, в която живеем от гледна точка на 

взаимоотношенията между хората? Как би я описал/а? 

 

Според 50 мнения на децата средата е неприятна, ето и част от причините, които те 

посочват: „[с]редата, в която живеем е гадна, а хората са алчни и егоистични“, „[с]редата 

ни не е добро място за живеене. Постоянно новините започват с кражби, убийства и 

насилие“, „[с]редата не е здрава, хората са озлобени и не се интересуват от нищо друго 

освен от самите себе си“, „[х]аос. Хората отдавна не се сещат да се поздравяват, да кажат 

някоя добра дума или да подхвърлят някоя усмивка. Доверието у тях е разрушено и всеки 

е изградил стената си, очаквайки някой да я разбие, но не правят нищо да помогнат на 

отсрещния. Всеки говори зад гърба на другия и понякога злото надделява. Затворили сме 



 

очите си за другите и това е най-голямата ни грешка“,  „[з]абързано ежедневие, мрачно, 

пусто“, „[т]рудна“, „[н]апрягаща“, „[н]апрегната, стресираща, забързана“, „[а]гресия“, 

„[м]ного зле“, „[е]ми ужасно агресивно от моя гледна точка“, „невъзпитано“, „не ми 

харесва отношението на българите към ромите“, „[о]твратителна, бих искала да избягам 

щом навърша 18. Моралът вече не съществува“, „[н]е е много приятна, тъй като вече 

взаимоотношенията зависят от това какво е социалното ти положение… Всички са 

забравили, че човек е уникален сам по себе си, защото притежава определени качества, 

които в наши дни не се оценяват“, „[с]редата е жестока. Няма разбирателство, подкрепа, 

любов, приятелство, вяра... точно обратното. Като се огледаш, виждаш бой, стрелби и 

смърт. Дори между семейството има омраза, а не любов“, „България... 

Взаимоотношенията между хората според мен не са добри. Хората тук живеем под стрес 

непрекъснато, всички са изнервени и живеят едва ли не ден за ден. Липсва спокойствие. А 

това води и до лоши взаимоотношения. Всеки гледа себе си, много рядко някой ще 

помогне на друг. Това си е като чудо. И е много тъжно! Според мен нещо генерално е 

сбъркано. Иначе самите българи като народ не са лоши. Просто системата ги съсипва. 

Мое мнение“, „[б]их я описала като задушаваща и изнервяща“, „[п]иснало ми е някакви 

хора да крещят и да се бутат, само защото всички искат да седнат за една спирка в 

градския транспорт или защото някой е настъпил някого другиго, или защото не си видял 

откъде почва опашката. Прекарвам много време в градския транспорт и в моловете, и 

виждам как всички са станали толкова злобни и груби едни към други, че ме е срам от 

народа ми, особено, ако съм с някой чужденец. Стресът, работата, парите и накратко 

животът е смазал толкова безвъзвратно всички, че даже вече не прави впечатление, 

когато шофьорът на автобуса просто те подмине, чакайки в студа на спирката или когато 

поредния ,,състезател“ те ,,изкъпе“ с водата от локвата до тротоара в дъждовен ден. 

Всички винят държавата и управляващите, но може би първо всички можем да погледнем 

какви сме ние към останалите хора от обществото“, „бих я описала като конфликтна, 

защото все по-често наблюдавам хората в парка да се карат помежду си – дисхармония в 

цялата живописна гледка“, „[т]оксична“, „[в]раждебна. Определено това е най-

подходящата дума, според мен. Хората са станали много враждебни един към друг. Всеки 

гледа само себе си и никой за ближния си“, „[а]ми средата според мен в днешно време е 

много затворена и себична. Хората са обсебени от своите онлайн профили и техните 

последователи“, „[с]редата е много напрегната заради бързия начин на живот. Храним се 

бързо, обличаме се бързо, спортуваме бързо, а трябва да отделим повече време на себе 

си“, „[в]раждебна, грозна и комична. Повечето от нас се опитват да се издигнат или 

докажат на чужд гръб, като така злепоставят определена личност“.  

В 18 от мненията си децата определят средата или като полярна – едновременно 

приятна и неприятна, или запазват неутралност в отговора си: „[с]редата е шарена. 

Хората не са само добри или лоши, държанието им се определя от ежедневните ситуации 

и самосъзнание“, „[и]ма и добри, и лоши хора, но масово всички мислят за това как да 

изкарват повече пари“, „[в]заимоотношението между хората е предимно виртуално 



 

понеже хората биха предпочели да се забият пред телефона си и да “говорят” пред 

екрана вместо да излезнат и да комуникират лице в лице“, „[м]ного разнообразна, защото 

каквито и стереотипи да има, всеки е различен и не мисля, че може да се определи по-

точно“, „[с]редата е много напрегната, нетолерантна и липса на национално чувство - от 

една страна. От друга - е обратното. Обаче втората е с по-малко проценти в сравнение с 

първата. Бих я описала в двете крайности, но пък знаем, че двете крайности все пак прави 

едно общо. Често виждам как млади хора правят смислени неща и имам вяра за 

бъдещето на България”, „[к]ато цяло сме сърцати хора, но в обществото има 

предубеденост по някои въпроси. Оттам се  нагнетява напрежение и излиза, че сме груби, 

а може би сме просто изморени“, „[п]окрай мен взаимоотношенията между хората са 

доста добри и уважителни, но като цяло обществото е болно, защото не зачитат чуждото 

мнение и не уважават различната гледна точка“. 

7 мнения определят средата, в която живеем, позитивно: „[с]редата, в която живея е 

спокойна“, „[с]редата, в която живеем е добра“, „[б]их я описал като почти перфектната 

среда, защото не може всеки да обича всеки, а и не може да познаваш всички в 

населеното място, в което живееш“, „[н]а мен в моето училище си ми е добре“, 

„[п]риятелите ми са супер“, „[с]поред мен от известно време насам средата е по-спокойна 

и взаимоотношенията са по-добри, лично на мен в момента ми е доста приятно, пак 

казвам, стига да имаше повече (млади) хора”, „[о]тскоро забелязвам, че хората покрай 

мен се опитват да се променят към по-добро и съответно се отнасят по-мило един с друг“. 

3 деца отговарят, че не знаят. 

 

Наблюдения и изводи на рапортьорите от разговорите им с децата: 

- „Децата масово не са свикнали да им бъде искано мнението, особено от по-висши 

държавни служители или чиновници. Преобладава мнението, че средата на живот 

в България, базирана на взаимоотношенията между хората, не е добра, а хората са 

озлобени и алчни.“ 

- „Децата знаят какво им трябва, за да живеят спокойно и да се занимават със 

забавления в населеното място.“ 

- „Определено въпросите им харесаха. Всеки от тях имаше какво да сподели и го 

направи.“ 

- „Както ще прочетете има различни мнения по темите за някои от въпросите. 

Общото е, че населението намалява и застарява, селата обезлюдяват. Главната 

причина е безработицата и ниското заплащане. Също така отношенията между 

родителите и децата са леко сложни, разпадащи се, но това зависи от двете страни. 

За отношенията в една връзка трябват грижи, любов и постоянство. Същото е и за 

отношението на хората, но за това зависи как са семейните отношения и примера. 

Нещата са взаимносвързани.“ 



 

- „Тази месечна тема премина много гладко, децата както винаги отговаряха с 

интересни мисли по въпросите и бяха наистина заинтересовани от тази месечна 

тема. Като цяло имаха голямо недоволство към 6ти въпрос и дискутирахме най-

много него, но разговорът по него беше много дълъг и цитатът по-скоро щеше да е 

нещо от сорта на есе, затова решихме заедно с тях просто да уточним най-главната 

им мисъл. Това беше най-интересната част от всички интервюта.“ 

- „Въпросите им бяха интересни и мисля, че се получиха разнообразни отговори.“ 

- „Въпросите бяха интересни на участниците, които предизвикаха много интересни 

дискусии. Бяха спокойни и щастливи, че някой се интересува от тяхното мнение.“ 

- „Децата мечтаят за едно по-добро бъдеще, по-развито, но да се запазят човешките 

взаимоотношения, развитието и просперитета. Те искат да се върви напред, но и в 

същото време да не се пренебрегват основните човешки ценности и 

взаимоотношения.“ 

 

Изводи: 

- В резултата осезаемо се наблюдава, че децата са ангажирани, имат мнение и 

гражданска позиция към въпросите, които засягат в частност развитието и живота 

им и в по-широк план цялото общество. Най-вече в мненията им към въпрос 4 (За 

какво би искал/а да те попитат преди да се вземат важни решения за 

населеното място, в което живееш?), но и в останалите отговори, както и в 

наблюденията, споделени от рапортьорите, те обръщат внимание, че имат 

желание и нужда да участват, да бъдат питани и че е важно предложенията им да 

бъдат отчитани и включвани от възрастните във вземането на решения. 

- Прави ни впечатление как си кореспондират мненията във въпрос 1 (Какво според 

теб трябва да се направи, за да бъде населеното място, в което живееш, по-

приятно за живот?) и във въпрос 3 (Какво би искал/а да има в населеното 

място, в което живееш, за да имаш достатъчно възможности да се забавляваш 

и да си почиваш?). В отговорите и на двата въпроса децата повдигат сходни теми и 

назовават близки неща, които им липсват, но в немалка част от мястото, което 

заема културата, младежките пространства и инициативи, когато говорим за по-

приятен живот, се появяват дискотеки, МОЛ-ове и ресторанти, когато говорим за 

забавления и възможност за почивка. Зададохме си въпроса дали липсата на 

възможност за достатъчно младежки формати, инициативи и пространства не 

прави дискотеките, МОЛ-овете и ресторантите най-достъпни? И дали те не 

създават потребителската култура в децата, която често дискутираме в 

общественото пространство, не по техен избор, а поради липса на алтернативи и  

най-лесен достъп? 

- Здравословният начин на живот, физическата активност и избор на спорт сред 

децата също са широко обсъждана тема, като една от основните тези е, че децата 

живеят в дигиталната среда и възможностите, които тя предлага са по-



 

привлекателни за тях. Отговорите във въпрос 2 (Какво според теб има в населено 

място, в което всички деца, независимо от доходите на родителите си 

(възрастните, които се грижат за тях) имат възможност да спортуват?) 

отварят една контратеза, която заслужава внимание: децата казват, че липсват 

достатъчно възможности за свободен достъп до спорт – няма достатъчно 

съоръжения (открити фитнес площадки, ледени пързалки, скейт паркове, 

велоалеи), а когато се създадат, често не се поддържат или пък входът за 

съществуващи пространства за спорт е платен, което ограничава много от децата 

да спортуват. С отговорите си те отправят поглед към отговорността на държавата 

за изграждането и поддържането на спортни съоръжения със свободен достъп, за 

отговорността на гражданите към вече създадените такива и обръщат внимание, 

че здравословният начин на живот е пряко обвързан със социалния статус на 

хората. 

- Когато децата мислят за взаимоотношенията между тях и родителите им, посочват 

че биха искали повече обич, общуване, доверие, вслушване и допитване до 

нуждите, желанията и мнението им. Заедно с това, когато коментират средата на 

живот или взаимоотношенията между хората говорят за дискриминация, 

неравенства, незаинтересованост от другия, враждебност и различни форми на 

насилие. Определения, назоваващи от различен ъгъл отсъствието на възрастните 

от живота на децата и нуждата от припознаване на ролята и отговорността, която 

носят, за да могат децата да упражняват правата си и да живеят в среда, която им 

осигурява нужната закрила. 

 

*Изводите, които предлагаме, отразяват какви акценти ние откриваме в получените от 

децата и младежите мнения, а не представляват обобщение на мненията им. 

Можете да ни пишете, в случай че имате интерес към суровия резултат на мненията, 

получени в НЕФ, през този месец. 
 


