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За анализа: Настоящият анализ е изготвен от екип на Фондация "Институт Отворено общество – София" 
в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който 
ЦМДТ „Амалипе“ осъществява в партньорство с Фондация „Институт Отворено общество – София“ с 
финансовата подкрепа от Посолството на САЩ в България. Анализът представя избрани предварителни 
данни и акценти от доклад, посветен на гражданското участие и гражданските ценности сред деца 
младежи от уязвими общности. Анализът се базира на анкетно проучване сред ученици от училища с 
висок дял на учащи от уязвими групи. Подробности за методологията и извадката на изследването са 
дадени в Приложение 1. Профилът на участниците в проучването е представен в Приложение 2, а в 
Приложение 3 поради голямото значение на информационните технологии за гражданската активност 
на младите, са цитирани данни от проучването, които засягат ползването на дигитални устройства и 
интернет.

В анализа са изведени основни акценти от по-подробен доклад за гражданското участие и 
гражданските ценности на сред деца и младежи от уязвими училищни общности, който предстои да 
бъде публикуван през март 2023 г.

В настоящия анализ сме добавили и специален раздел за езиците, на които общуват младите 
хора в своето обкръжение. Направихме това допълнение във връзка с повода за представянето на 
предварителните данни от анализа на гражданското участие и гражданските ценности сред младежите 
– 21-ви февруари, обявен през 1999 г. от ЮНЕСКО за Международния ден на майчиния език, за да се  
отбележат езиковото богатство и културното многообразие на планетата, които ако не се поддържат, 
са застрашени от безвъзвратно изгубване. България също има своето културно богатство в лицето 
на по-големи и по-малки езикови общности, говорещи на турски, ромски и други езици и наречия. 
Езикът е както основно средство за общуване, така и мощен инструмент за гражданско действие и 
участие. За съжаление, понякога езикът може да бъде и повод за дискриминация или инструмент за 
социална и културна изолация. 

 

София, 2023 г. 
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Резюме
 
Проучването, на което се базира настоящото резюме, е изготвено от екип на Фондация "Институт 
Отворено общество – София" в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и 
толерантност”, който ЦМДТ „Амалипе“ осъществява в партньорство с Фондация “Институт Отворено 
общество – София” с финансовата подкрепа от Посолството на САЩ в България.

Проучването е сондажно и има за цел да изследва нагласите за гражданско участие и гражданските 
ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности. За анализа за използвани 1664 
анкети с ученици от гимназиалния етап, които се обучават в училища, определени от Министерството 
на образованието и науката като уязвими, като голямата част от тях участват в мрежата на ЦМЕДТ 
„Амалипе“. Анкетирана е и малка група от около 100 деца, отпаднали от училище. Участниците в 
проучването живеят в 262 населени места на 106 общини в България, а 21 от тези общини са с център 
областен град.

Според данните от проучването при учениците в VII-XII клас от уязвими училищни общности в 
България, се наблюдават сложни и многопластови тенденции, но общата картина свидетелства за 
достатъчно висока степен на гражданска енергия и готовност за участие в обществения живот.

Около 1/3 от анкетираните са участвали някога в различни форми на училищна демокрация – 
организация на децата в класа или в училището, a близо 40% заявяват намерение за системна 
доброволческа дейност. Всъщност почти 40% от децата и младежите вече са участвали под една или 
друга форма в доброволчески дейности, а почти половината са правили лично дарение и са участвали 
в благотворителна кауза. В повечето развити демокрации по света изследователи и анализатори 
отбелязват, че участието на младите е значително по-слабо от това на по-възрастните поколения или 
дори продължава да намалява драматично. На практика степента на гражданска активност на децата 
и младежите от уязвими училищни общност не е по-ниска от тази на средностатическия пълнолетен 
гражданин в България. Най-голяма част от  пълнолетните граждани (около 25%-30%) през различни 
години, заявяват че са участвали в дарителски кампании, с много по-нисък дял следват други форми 
на гражданска активност като подписването на петиции. С доброволчество според проучвания от 
различни години се ангажира 5%-10% от пълнолетното население в България.

Около 2/3 от обхванатите в проучването ученици в поредица от въпроси характеризират училищната 
среда, в която учат като подчертано демократична и толерантна и свободна. Повече от 2/3 от учениците 
имат контакти с учители, които приемат и насърчават свободното изразяване на мнение от страна на 
учениците, като става дума включително за мнения, които могат да се разминават съществено с тези 
на самите учители. Значително повече от половината ученици, обхванати в изследването контактуват 
в училище преобладаващо именно с учители, които ги насърчават да участват и да имат собствени, 
независими позиции. Трябва да отбележим, че основен проблем за всяка демократична образователна 
система е да намери онзи баланс между дисциплина и свобода, при който учениците развиват 
отговорност и свободомислие в рамките на система от правила, които гарантират възможността за 
съжителство и водене на диалог, дори когато диалогът е силно конфронтационен. Същият баланс е 
основен елемент от активността на пълнолетните граждани. Немалка част от анкетираните (около 
40%) отбелязват този проблем под формата на силна загриженост за дисциплината на част от техните 
съученици и за взаимоотношенията основно между учениците в училище, включително проявите 
на агресия и насилие. Притеснения относно състоянието на материално-техническата база се 
споделят само от около 20% от учениците, а проблеми, свързани с обучението и педагогическите 
практики на техни учители – от още по-малко ученици (10-15%). 
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Нашата препоръка към училищата е да продължат да търсят ефективни решения на проблемите с 
дисциплината със съвременни педагогически методи, ползвайки опита на свои колеги от страната и на 
училища в демократичните страни, запазвайки при това климата на свобода и участие.     

Децата и юношите, обхванати в нашата извадка в голямата си част не живеят в най-заможните 
населени места и квартали. Трите основни проблема, отбелязвани от анкетираните по отношение на  
средата, в която живеят са свързани с инфраструктурата – замърсените и неподдържани улици, липсата 
на течаща вода и замърсяването на водата, липсата на улично осветление.

Израстването във видимо занемарена публична среда може да има двояко въздействие – от една страна 
действа отчуждаващо и демобилизиращо, от друга страна може да заостри усещанията на младите за 
обществени недъзи и несправедливост, които могат да бъдат поправени и това да стане стимул за 
активни граждански действия. При много от участниците в изследването не съвсем благоприятната 
социално икономическа и инфраструктурна среда изглежда не е довела до отказ от участие.

Изследването е проведено в края на 2022 г. – в период на дълги икономически затруднения 
включително висока инфлация, започнали с пандемията и продължили с войната в Украйна и кризата 
с енергийните доставки  цените на горивата и енергията. Докато за по-възрастните поколения това е 
драматичен епизод от последните няколко години, за учениците в средните училища същия период е 
всъщност съществена част от досегашния им живот и житейски опит. Анкетираните ученици посочват 
като основни проблеми за страната ни високите цени и инфлацията (над 40%), особено при храните, 
горивата и електроенергията, слабото икономическо развитие (44%), бедността и неравенството (над 
40%) и проблемите през образователната (28%) и достъпът до здравната система (32%). Интересът към 
образованието е съвсем разбираем, тъй като младите са основен потребител на тази публична услуга. 
Заинтересоваността от състоянието на здравеопазването е не толкова типична за младите и до голяма 
степен е израз на развито чувство на съпричастност (емпатия), което беше регистрирано и в рамките 
на дискусии с граждански активни младежи в рамките на лидерски академии, организирани от ЦМЕДТ 
„Амалипе“.  

Учениците от уязвими училищни общности проявяват голям интерес и към редица глобални проблеми, 
които експерти също биха посочили като най-наболели и неотложни. Сред тях се открояват бедността, 
екологичните проблеми, болестта и епидемиите и войните, включително заплахата от ядрена война. 

Трябва да се отчита, че връзката между език и етническа идентичност не е еднозначна. За много от хора, 
които се идентифицират като роми българският език е майчин и основен език, на който разговарят 
у дома. Същото се отнася и за част от хората, които се идентифицират като турци. Има и хора, за 
които ромският език е основен, но предпочитаното им етническо самоопределение е друго. Ако 
добавим и други основни характеристики, определящи идентичността, картината би станала още по 
многообразна. В изследваните от нас уязвими етнически общности делът на учениците, чиито родители 
са от малцинствен етнически произход е много висок, като сред тях преобладават семействата, в които 
поне единият родител е от ромски произход. В нашето проучване около 1/3 от самоопределящите 
се като роми или турци не разговарят у дома на ромски или турски език. Немалко от тези, които 
се самоопределят като българи и разговарят у дома си на български език, но живеят сред ромско 
население, ако имаха възможност да посочат втора етническа принадлежност след предпочитаната от 
тях, вероятно биха се определили и като роми. В България засега идеята, че човек може да има повече 
от едно етническо самоопределение не се радва на особена подкрепа и не е част от официалната 
статистика и от независимите социологически проучвания.  

Достъпът до смартфони е станал на практика универсален дори сред учениците от по-уязвими 
общности,  както и с малки изключения – ежедневното ползване на интернет (90% от анкетираните).  
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В контраст на това ползването на други електронни устройства е значително по-ограничено, особено 
за учениците от селата. Около 1/3 от учениците не са ползвали никога компютър или таблет (20%) или 
го ползват изключително рядко (14%). Тези устройства са станали неизменна част от образованието и 
от възможността за извършване на по-сложни дигитални дейности, включително ползването на услуги 
и произвеждането на съдържание, необходимо за дигиталното участие.

Младежите, участващи в проучването изпитват силна привързаност към семейството си и към малките 
общности, към които принадлежат. Около 80% изпитват голяма близост към семейството 
си. Около ¾ изпитват поне известна близост към класа и училището си като при почти половината 
привързаността им към тези малки общности е силна. Около 80% от анкетираните изпитват 
привързаност към своето населено място и към България, като за над 50% от анкетираните близостта, 
която изпитват към страната си е силна. Тези чувства се проявяват въпреки критичния поглед към 
проблемите на страната и доста лошото инфраструктура на немалка част от местата, където живеят 
анкетираните младежи. Накрая между 60% и 70% от младежите се чувстват привързани към Европа и 
света като цяло. Тази привързаност се потвърждава при част от учениците от интереса им към глобални 
проблеми и от възхищението, което изпитват към личности с високи професионални постижения и 
голяма известност от цял свят. 
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Гражданската активност на младежите 
от уязвими училищни общности

Основен въпрос, който се обсъжда в развитите демокрации е дали участието на младите в обществения 
и политически живот бележи тенденция към спад. Този спор не е от днес, той може да бъде проследен 
далеч назад във времето. Съществуват две основни тези – едната е че участието на младежите като 
цяло намалява, дори отчитайки новите форми на дигитално гражданство. Втората теза е, че участието 
на младите просто променя вида си и се отдалечава от традиционната институционално-базирана 
политика.

Много изследователи считат, че днешната младеж предпочита във все по-голяма степен да се изявява в 
граждански по конкретни теми, инициирани от конкретни групи. Тези акции се описват като предимно, 
но не непременно, инцидентни  –  задвижени от конкретен повод. Данните, на които се базират подобни 
заключения идват предимно от развитите западни демокрации. За разлика от институционализираното 
политическо участие, чиято основна проява е участието в изборния процес, акциите по конкретни теми 
няма нужда да покриват широк спектър от убеждения по политически, морални, икономически и други 
въпроси. На теория, когато се явяват на избори, политическите играчи трябва да вземат отношение по 
голяма част от наболелите обществени въпроси. Желателно и очаквано освен това е те да предложат 
някаква програма, която покрива ако не всички, то поне основните аспекти на законодателната и 
изпълнителната дейност в държавата и основните сектори на държавното управление. Съответно, за да 
може да възприеме тази информация  и да вземе информирани решения в качеството си на избирател, 
гражданинът би трябва в идеалния случай да се интересува и да разбира какво се случва в държавата и 
какво предлагат участниците в изборната надпревара, както и да оцени доколкото може редица други 
трудни за оценка обстоятелства и процеси – например в идеалния случай – да прецени доколкото 
може намеренията на кандидатите са искрени, доколко те имат капацитет да ги реализират, до какви 
последствия може да доведе реализирането или опита за реализиране на заявените политически 
намерения. Едната от вероятните причини младите хора да не са склонни да участват в така описания 
идеален институционализиран политически процес може да е, че те не желаят да отделят време за 
формирането на такива обобщени оценки по широк кръг от въпроси, защото не намират смисъл в 
тях или защото такава оценка може да се направи само в някакви идеологически рамки, към които 
младите не желаят да се придържат. 

Твърде спорно е дали съществена част от по-възрастните поколения не дават гласа си на съвсем други 
основания: 1) фокусирайки се върху заявени намерения по само 1-2 теми без дори да оценяват шанса 
за тяхната реализация и последствията; 2) използвайки за груб ориентир ограничен набор от чисто 
идеологически маркери; 3) гласувайки по традиция или по инерция наред с други форми на взимане 
на решение, които са твърде далеч от идела на осмисленото гласуване на избори. 
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Форми на гражданско действие и гражданско участие

При младежите от уязвими общности в България се наблюдават сложни и многопластови тенденции, 
но общата картина свидетелства за достатъчно висока степен на гражданска енергия и готовност за 
участие в обществения живот.

Най-висока е степен на гражданско участие на младежите регистрираме в инцидентни благотворителни 
инициативи – почти половината от респондентите споделят за участие в лично дарение или 
благотворителна кауза.

По-интензивна доброволческа, но не систематично организирана дейност, е налице по отношение на 
природозащитни каузи (38%) и в доста по-малка степен в подкрепа на различни уязвими групи деца 
и възрастни (26%), доброволчество за НПО (11%) и в най-малка степен включване в доброволческа 
дейност за политическа партия (7%).

Включването в по-добре структурирани и с висока степен на устойчивост дейности като клубове по 
интереси, читалищни и общностни центрове варира между 28% и 34%.

Около 1/3 от респондентите са участвали някога в различни форми на училищна демокрация – 
организация на децата в класа или в училището. Не е изненадващо, че значително по-малък е делът 
на участвалите в структури за насърчаване включването на децата по важни публични дебати – като 
местни и национални съвети на децата (15%).

Участие в инцидентни публични срещи и изслушвания са имали около ¼ от анкетираните. А в други ад хок 
дейности, свързани с публично заявяване на обществена позиция – като подписване на петиция, сигнал 
или предложения до полиция или друга обществена институция, протест, бойкот или гражданска 
инициатива участват между 9% и 15% от респондентите.

Тези данни показват относително висока степен на готовност и включване в отделни събития и 
необходимост от допълнителни усилия за стимулиране на участието в форми на организирана 
системна дейност за гражданско участие – особено извън училищата и по отношение на теми и 
въпроси от публичния дневен ред извън училището и образованието, по които гласът на децата не се 
чува достатъчно ясно.
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Нагласи и планове за бъдещо гражданско действие и 
гражданско участие

Намерението в непосредствено бъдеще да участват в благотворителни инициативи се откроява 
категорично при всички респонденти. На второ място е поставена участието в решаването на проблема 
с насилието над деца. Тази позиция не е изненадваща, като се има предвид, че традиционно в редица 
проучвания мнозинството от децата и учениците, вкл. в настоящото, определят като водещ проблем 
насилието в различни форми и на различни места, но с фокус върху феномена на насилие между 
връстници. Четирите водещи проблеми в училището, изведени от респондентите са именно свързани 
с прояви на агресия и насилие –  ученици, които си мислят, че всичко им е позволено (42%), липса на 
дисциплина (41%), агресия и насилие в училище (31%) и обобщаващото  лоши взаимоотношения между 
учениците (27%). Трябва да се подчертае, че този комплекс от предизвикателства се идентифицира 
като устойчив и не само от респонденти от уязвимите групи. Така например през 2015 г. 55% от 
участниците в обществената консултация на УНИЦЕФ с деца заявяват, че не харесват в училище най-
вече отношенията ученик – ученик1. Трайната неспособност за решаване на проблема с агресията и 
насилието в училище вероятно обуславя и доминиращите радикализирани нагласи на по-голямата 
част от анкетираните, които, в разрез с очакванията за свободолюбие на младите хора, са склонни 
да се съгласят да се ограничат за кратко време някои от демократичните права и свободи, за да се 
въведе ред и сигурност (52%), като едва ¼ не приемат такова решение, а други 23% се колебаят. За 
сравнение данни от представително за пълнолетното население изследване през ноември 2021 г. 
показват, че обществото като цяло не заема категорична позиция по този въпрос с минимален превес 
на приемащите ограничения на свободите в името на реда и сигурността2.

Лошите взаимоотношения между хората са идентифицирани като ключов проблем и извън училището. 
Те са сред седемте ключови предизвикателства в населеното място на респондентите, като са 
определени за не по-малко остър проблем (28.13%) дори от безработицата (28.06%) и бедността 
(23.74%). С близък резултат в рейтинга на приоритетите за участие е и по-широката тема за отстояването 
на различни други права на децата (37%), както и намерението за доброволческа работа (38%), водене 
на здравословен и екологосъобразен живот (съответно по 35%).

Нагласите за активност чрез институционализираните механизми за вземане на решения представляват 
интерес за едва всеки 6-ти от анкетираните.

Сред анкетираните се откроява ясно намерението в 
непосредствено бъдеще да участват в благотворителни 
инициативи.



 
10

Фигура 1. Области на обществения живот, в които младежите желаят да участват активно 
в близко бъдеще

Сред трите най-големи етнически групи готовността за активно включване в граждански инициативи 
като цяло е сходна. Сред учениците, които се самоидентифицират като българи е по-често изразено 
намерението за включване в екологични дейности и опазване на околна среда, както и за участие 
в механизмите за вземането на решения от деца и младежи на местно и регионално равнище. При 
ромите водещ приоритет след благотворителността е защитата на децата от насилие, като свързана с 
тази тема е и кауза за цялостно отстояване на правата на децата, която привлича много повече ромските 
младежи отколкото техните връстници от българския и турския етнос. Каузата за правата на децата е 
по-значима и за респондентите от турското малцинство, отколкото за анкетираните от мнозинството.

Младежите от уязвими групи изглежда се фокусират в голяма степен върху социални проблеми, които 
непосредствено засягат и близкото им обкръжение и поради това ги вълнуват повече от проблеми, 
които изглеждат по-далечни, сред които са и проблемите на околната среда.

При  ромите водещ приоритет след благотворителността 
е защитата на децата от насилие, като свързана с тази 
тема е и кауза за цялостно отстояване на правата на 
децата, която привлича много повече ромските младежи 
отколкото техните връстници от българския и турския 
етнос.
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Чувство на близост и привързаност към семейството 
и общностите

Младежите, участващи в проучването изпитват силна привързаност към семейството си и към малките 
общности, към които принадлежат. 

Силна или много силна близост към общностите си изпитват 3 от 4 анкетирани. Привързаността на 
младежите нараства с честотата на общуване в съответните общности – най-силна е привързаността 
към семейството, следвана от паралелката и училището.

Фигура 2. Чувство на близост към малки и големи общности

По отношение на по-широките общности  –  най-голяма е близостта към България, собственото населено 
място и обкръжаващия го регион, следвана от изпитваната привързаност към собствения етнос. 
Декларираната привързаност към България е изключително висока и отстъпва само на привързаността 
към семейството. Почти 80% от анкетираните заявяват, че са привързани в голяма или много голяма 
степен към страната си. Тези чувства се проявяват въпреки критичния поглед към проблемите на 
страната и доста лошата инфраструктура на немалка част от местата, където живеят анкетираните 
младежи. 

Привързаността към Европа и света като цяло също е много висока и се споделя от около 2/3 от 
анкетираните. Тази привързаност се потвърждава при част от учениците от интереса им към глобални 
проблеми и от възхищението, което изпитват към личности с високи професионални постижения и 
голяма известност от цял свят. 

Сравнението с данните от последното Европейско изследване на ценностите от 2017 г. сред 
представителна извадка за цялото население на България показва, че равнищата на изпитвана близост 
при изследваните младежи през 2022 г. са значително по-ниски за населеното място, региона и 
страната и по-високи за Европа и света като цяло, т.е. при младите хора е налице по-висока степен 
на отвореност към света извън националните граници3. Сравнението с по-скорошни изследвания 
потвърждават доминиращо позитивни нагласи към ЕС – 55% от Българите изпитват привързаност към 
ЕС и този дял е много близък до средноевропейския4. 
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Трайно по-силна подкрепа за ЕС сред младите хора в България показват и претеглените данни от 
омнибусното проучване на Фондация “Институт Отворено общество – София“ от края на 2021 г., според 
което подкрепата за ЕС сред младите хора на възраст 18-30 г. е 57%5. Данните от настоящото проучване 
показват, че при младежите от уязвими групи е налице още по-силна проевропейска ориентация.

В сравнение с по-богатите си връстници респондентите от най-бедните групи като цяло се чувстват 
по-малко близки с различни малки и големи общности, вкл. семейството, макар привързаността им 
също да е достатъчно висока. Привързаността към Европа също нараства плавно с повишаване на 
социалния статус на анкетираните. Изключение правят класа и училището, към които учениците с по-
нисък социален статус са силно привързани, което показва голямото значение на образователните 
институции за част от младежите от най-маргинализирани и уязвими групи. Като се има предвид, че 
извадката в настоящото изследване е сред ученици от уязвими групи, трябва да се отбележи, че като 
цяло тези ученици изглежда изпитват по-голяма привързаност към своето училище (75%) в сравнение 
със средните стойности за България по отношение на привързаността към училище на 15 годишните 
ученици в изследването PISA 2018. В международното изследване делът на чувстващите принадлежност 
към училището български ученици е приблизително 2/3, а средно за страните в ОИСР – 71%6.

Младежите от селата, както и младежите с лидерско поведение, са малко по-привързани към своите 
общности от останалите анкетирани, младежите от българската етническа група изпитват по-слабо 
чувство на привързаност към различните общности в сравнение с анкетираните от етническите 
малцинства.

 

Почти 80% от анкетираните заявяват, че са привързани 
в голяма или много голяма степен към страната 
си. Тези чувства се проявяват въпреки критичния 
поглед към проблемите на страната и доста лошaта 
инфраструктура на немалка част от местата, където 
живеят анкетираните младежи. 
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Обществено-политически теми и проблеми, които 
вълнуват младежите от уязвими общности

В нашето проучване даваме на възможност на анкетираните младежи да заемат позиция по три вида 
теми и проблеми: 1) Проблеми от местно значение, които са важни за техните общности; 2) Проблеми 
от национално значение, които са важни за страната като цяло; 3) Проблеми от глобално значение, 
които надхвърлят националите граници и са важни за човечеството, големи региони от света или 
цялата планета. Освен тях отделно даваме възможност на младежите да коментират проблемите на 
техните училища и на училищната общност. 

Местни проблеми и проблеми на отделни общности

Списъкът от посочени местни проблеми ясно подсказва, че младежите обхванати в нашата извадка в 
голямата си част не живеят в най-заможните населени места и квартали. Трите основни проблема са 
свързани с инфраструктурата – замърсените улици и неподдържани улици, липсата на течаща вода 
и замърсяването на водата, липсата на улично осветление. Към това можем да добавим и проблема 
със замърсената вода. Бедността също се появява сред водещите проблеми. Интерес представлява и 
посочването на различни форми на конфликт като лошите взаимоотношения между хората, агресията 
и неразбирателството между различни етноси.

Фигура 3. Местни проблеми и проблеми на отделни общности (% анкетирани младежи, 
посочили съответния проблем)
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Списъкът с изброени местни проблеми ясно подсказва, че младежите обхванати в нашата извадка в 
голямата си част не живеят в най-заможните населени места и квартали. Трите основни проблема са 
свързани с инфраструктурата - замърсените улици и неподдържани улици, липсата на течаща вода 
и замърсяването на водата, липсата на улично осветление. Към това можем да добавим и проблема 
със замърсената вода. Бедността също се появява сред водещите проблеми. Интерес представлява и 
посочването на различни форми на конфликт като лошите взаимоотношения между хората, агресията 
и неразбирателството между различни етноси. 

Израстването в трудна социално икономическа среда в населени места и квартали, които изглеждат 
в някои отношения занемарени и пренебрегнати от местната власт и държавата поражда сили, които 
тласкат гражданската активност в различни, понякога диаметрално противоположни посоки. От една 
страна чувството на изоставеност и пренебрегване, особено когато е съчетано със социални проблеми 
като безработицата, бедността и липсата на икономически и социални перспективи съвсем естествено 
поражда отчуждение, незаинтересованост и гняв. От друга страна същата перспектива дава по-добра 
възможност да се видят проблемите на обществото, по начин по-който хората, родени и израсли в по-
благоприятна среда не могат да ги видят. Това може да бъде стимул за гражданско действие, протест, 
стремеж към промяна, предприемчивост и социална иновативност.

Израстването в трудна социално икономическа 
среда в населени места и квартали, които 
изглеждат в някои отношения занемарени и 
пренебрегнати от местната власт и държавата 
поражда сили, които тласкат гражданската 
активност в различни, понякога диаметрално 
противоположни посоки. 
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Национални проблеми

Сред списъка с национални проблеми се открояват инфлацията и високите цени, които кумулативно 
са посочени от най-много младежи. Тези два проблема са изброени отделно, защото цените на някои 
блага биха могли да се усещат като непосилни за по-бедните слоеве от населението дори в период, 
в който няма висока инфлация. Периодът на провеждане на изследването обаче се характеризира 
с извънредно висока инфлация. Затова на младежите е дадена възможност да посочат и цените на 
конкретни стоки и услуги, които са за тях най-проблематични. Открояват се цените на храните и горивата. 
Челно място в списъка на проблемите заемат икономическото развитие и бедността и неравенството, 
наред с качеството на двете, може би най-съществени от гледна точка на благосъстоянието публични 
услуги – образованието и здравеопазването.

Фигура 4. Национални проблеми (% анкетирани младежи, посочили съответния проблем)

Появата на образованието като предмет на сериозна гражданска загриженост за младите не е 
изненада –  те са основни потребители на тази публична услуга. По-изненадваща е появата на такава 
приоритетна позиция на здравеопазването, за което се допуска, че не би следвало да вълнува 
голяма част от младите, които имат много по-малка нужда от здравни услуги и по-редки контакти със 
здравната система от хората в напреднала възраст, когато честотата е остротата на здравните проблеми 
драматично нараства. Едно от възможните обяснения е подсказано от дискусиите, проведени в рамките 
на две големи обучителни срещи с участието на младежи, посветени на гражданското участие. При 
обсъждането на различни проблеми, в които си струва да се инвестира ограничен публичен ресурс, 
някой младежки дискусионни групи изявиха готовност да подкрепят проекти, които са насочени към 
престарели и хронично болни хора, дори за сметка на замразяването на инвестиции в много ценени, 
скъпи и дефицитни спортни и образователни дейности извън училище. Сред изтъкнатите причини за 
този избор беше и съпричастността, която младежите изпитват към хора на съвсем различна възраст 
и със житейски проблеми, които за младите хора са далечна перспектива. По подобен начин изпъкват 
престъпността и корупцията. Младежите от уязвими и бедни общности е възможно да са се сблъсквали 
в ежедневието си с някои прояви на престъпността и да посочват този проблем на базата на личен опит. 
За корупцията наличието на личен опит е по-малко вероятно, предвид това, че учениците, в тази фаза 
от живота си, все още имат по-малко поводи да общуват с институции в ситуации, които крият риск
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от корупция. Тези наблюдения ни водят до два важни извода: 1) Много младежи от уязвими групи 
могат да припознават като обществено значими проблеми, които не ги засягат лично и пряко, а по-
скоро могат да засягат техни роднини и хора от близкото им обкръжение; 2) Немалко младежи знаят 
за проблеми, за които по всяка вероятност са научили от различни информационни източници. Тези 
младежи със сигурност следят част от медийната информация и обществения дебат.  

Глобални и общочовешки проблеми

На челни места в списъка от глобални и общочовешки проблеми, посочени от младежите излизат 
бедността и войните, следвани от глобалното затопляне, унищожаването на природата, болестите и 
епидемиите и изменението на климата (част от което е и глобалното затопляне), заплахата от ядрена 
война и неравенството. Както се вижда от проблемите в челото на списъка, младите хора в нашата 
извадка се вълнуват от социални, здравни и екологични проблеми, както и от глобалните конфликти и 
свързаното с тях насилие.

Фигура 5. Фигура. Глобални и общочовешки проблеми (% анкетирани младежи, посочили 
съответния проблем)
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Училището и учителите - между участието на младите, 
свободата за себеизразяване и дисциплината 

Училището е място, където децата и младежите прекарват съществена част от живота си до достигане 
на зрелостта. Няма съмнение, че това е основна социализираща институция и място където в процеса 
на самото общуване и вписване в средата се усвояват ключови социални и граждански умения, 
независимо дали те са официална част от учебната програма.

Един от важните въпроси, свързани с училищната среда е до каква степен тя стимулира участието 
и дава свобода за себеизразяване на учениците, включително свободата да се противопоставят 
аргументирано на институционални авторитети, каквито са учителите. По-нататък в живота на 
младите хора предстои да се срещат с институционални авторитети в най-разнообразен контекст 
– администратори, работодатели, управляващи наред с други, така че усвояването на умения за 
общуване в такъв контекст е важна част от гражданската компетентност и от разбирането какво е 
социално приемливо или неприемливо поведение.

В голямата част от изследваните от нас училища и училищни общности, но не навсякъде, учениците 
се чувстват много свободни в най-различни аспекти. Средата в много от училищата е като цяло 
демократична и нерестриктивна, понякога до степен, която кара част от учениците да оценява 
дисциплината като проблематична.

Фигура 6. Учителите насърчават свободното споделяне на мнения, позиции и идеи от страна на 
учениците
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Почти ¾ от учениците обхванати в анкетата имат учители, които насърчават свободното споделяне 
на мнения от страна на учениците. Около 20% не могат да отговорят на този въпрос, Само 6% 
ясно заявяват, че никой или почти никой от учителите им не ги насърчава да споделят свободно 
мнението си. Това е като цяло картина на една доста свободна и демократична училищна среда.  

Картината се допълва от насърчаването на участието в час и ентусиазираната работа на учителите. 
Разпределението на отговорите там е практически идентично и силно съвпада с дадената от учителите 
свобода за изразяване на мнение в часовете. Тази констатация е в много отношения окуражаваща. 
Като цяло много изследователи застъпват мнението, че ограниченията и строгите дисциплинарни 
мерки по-скоро потискат желанието за гражданско участие и обществена активност.

Фигура 7. Оценка на учениците за това дали учителите помагат за поддържането на добра 
дисциплина в училище

Учениците често отбелязват, че голямата част от учителите полагат усилия за поддържането на 
дисциплина в училище. В този въпрос дисциплината се разбира като ред и правила, които са необходими 
за създаване на благоприятна атмосфера за учене и за диалог, а не като репресивно средство. Това 
личи от факта, че за учениците дисциплината, която имат предвид не влиза в конфликт със свободата 
за участие и изразяване на мнение.  

Освен това отговорите на учениците насочват към представата за едно като цяло разпределено и 
неавторитарно лидерство в повечето от изследваните училища, в което учителите дават идеи за 
управлението на училището и са активни участници в органите за управление. От това не следва, 
че в изследваните училища няма проблеми. Според самите ученици осните проблеми в училище се 
създават от учениците. Те са свързани с лошата дисциплина на част от учениците, агресията и насилието 
и като цяло лошите взаимоотношения между съученици. Следват редица проблеми, свързани с 
материално-техническата база и нейното поддържане, но тези проблеми се споменават като цяло от 
1/5 от учениците. Проблеми, свързани с учителите и педагогическата практика, макар и да присъстват 
се появяват още по-рядко в отговорите на учениците.
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Фигура 8.  Основни проблеми в училище

Анализът показва, че учителите, училищните ръководства и училищната общност са изправени пред 
същите дилеми, пред които и други институции в демократичните граждански общества – да намерят 
най-добрия баланс между спазването на набор от конструктивни правила и свободата за конструктивна 
изява и противопоставяне в рамките на тези правила. 

Според самите ученици осните проблеми в училище 
се създават от учениците. Те са свързани с лошата 
дисциплина на част от учениците, агресията и 
насилието и като цяло лошите взаимоотношения 
между съученици.
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Младежки „идоли“ и ролеви модели

Фигура 9.  Младежки идоли и ролеви модели

Най-често ролевите за анкетираните младежи модели идват от сферата на развлекателната музика. 
Общо половината от отговорилите са посочили за свой идол музикант, като при повече от 1/3 от 
отговорилите става дума за певец от сферата на поп-фолка. От другите жанрове най-представени са рок 
и поп музиката и рапът. Втората сфера, в която има най-много посочени ролеви модели е спортът като 
в тази категория решително доминита футболът, останалите спортове са много по-слабо представени. 
Представители на изкуството, извън популярната музика и политиката не заемат водещи позиции по 
популярност сред младежите и са сравними по влияние с присъствието в популярните социални медии.

Сред представителите на поп и рок музиката и спорта се срещат много имена на чужди изпълнители 
и спортисти от други страни, което в днешния глобален комуникационен свят е съвсем естествено. 
Личности със световна популярност и влияние като футболистите Роналдо и Меси вероятно формират 
модели на поведение и убеждения в немалко български младежи, включително сред тези, попаднали 
в нашата извадка. Като цяло сред тези, които са посочили свои „идол“ многообразието от личности е 
огромно. Основното, което можем да отбележим е, че младежите очевидно харесват или се възхищават 
от някого предимно заради неговите/нейните професионални постижения или заради това, че той или 
тя вече са популярни. Случаите, когато определени личности са харесвани заради техни убеждения, 
ценности, изказвания, каузи или позиции по определени въпроси са относително редки.

Анализът навежда на мисълта, че прякото изпозлване на конкретни популярни личности като източник 
на влияние върху младежите, например в качеството им на „посланици“ на определени каузи или като 
хора, които пряко се ангажират да общуват с младежите по определени важни обществени теми е по-
рядко приложимо и свързано със затруднения. Привличането на наистина популярни и успели личности 
като цяло е по силите само на големи международни организации с глобално влияние като УНИЦЕФ. 
Далеч по-перспективно изглежда „задочното“ използване на популярни личности и младежки идоли 
за целите на обучението по гражданско образование – чрез намиране в техните лични биографии, 
публични изказвания, послания, пубикации в социалните медии, в тяхното отразяване в медиите и в 
артистичните и спортните им изяви на примери, акценти и други, които могат да бъдат използвани за 
провокиране на задълбочени дискусии сред младежите по различни обществено-значими теми.

2%

3%

3%

3%

5%

5%

10%

11%

14%

34%

културист 

спортист 

блогър, ютюбър 

писател 

политик 

рап 

рок, естрада, поп 

актьор 

футболист 

поп-фолк 



 
21

Ролята на майчиния език

Използването на майчин език вкъщи е само един от маркерите за етнокултурното многообразие в 
България. Езикът, на който най-често разговаряме вкъщи, е само част от етнокултурната ни идентичност. 
Върху езика, на който се говори вкъщи влияят множество фактори, сред които езиковите умения на 
родителите, етническото самоопределение, смесените бракове, както и стремежа за развиване на 
езикови умения на разнообразни езикови умения.

Трябва да се има предвид, че за много от хора, които се идентифицират като роми българският език 
е майчин и основен език, на който разговарят у дома. Същото се отнася и за част от хората, които 
се идентифицират като турци. Има и хора, за които ромският език е основен, но предпочитаното им 
етническо самоопределение е друго. Ако добавим и други основни характеристики, определящи 
идентичността, картината би станала още по многообразна.

При участниците в проучването от мнозинството около 95% разговарят у дома на български език. 
При ромите около 2/3 от участниците в проучването разговарят вкъщи на ромски език, а при 
самоопределящите се като турци този дял е сходен. Както при учениците, които се самоопределят 
като роми, така и при турците около 29% разговарят вкъщи предимно на български език. Сходни са 
и дяловете на учениците-роми, които използват за комуникация у дома главно турски език, и тези на 
учениците от турския етнос, които говорят на ромски – малко под 5% (Забележка: трябва да се има 
предвид, че малка група от анкетираните са от други малки етнически групи/подгрупи като милет и 
рудари).

В проучването е зададен въпрос по отношение на образователното равнище на майката, доколкото 
най-високата степен на образование на родителите се използва като един от индикаторите за уязвимост 
в сферата на образованието. Претеглените данни от изследването показват, че делът на майките със 
средно и по-високо образование при говорещите вкъщи на ромски език ученици е около 1/5, докато 
при турците те са около половината, а при българите – приблизително 1/3.

Ромите изпитват и голяма близост и силна гордост от своята етническа група и нейните постижения 
(5-ма от всеки 6 анкетирани) – в същата степен, в която и останалите етноси.
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гордост от своята етническа група и нейните 
постижения (петима от всеки 6 анкетирани) – в 
същата степен, в която и останалите етноси.
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Таблица 1. Подкрепа за твърдението „Изпитвам силна гордост от своята етническа група и 
нейните постижения“

Език на който говорите най-често вкъщи

Български Ромски Турски Общо

Напълно съм съгласен/на 49% 51% 45% 49%

По-скоро съм съгласен/на 34% 32% 37% 33%

По-скоро НЕ съм съгласен/на 13% 11% 14% 13%

Категорично НЕ съгласен/на 4% 6% 5% 5%

В същото време е налице висока степен на откритост за общуване на учениците от всички етноси в 
изследваните училища с представителите на други етнически групи.

Четирима от петима младежи обичат да се срещат и да се запознават с хора, които не принадлежат 
на тяхната етническа общност, като и в това отношение няма разлика между респондентите, които 
говорят най-често вкъщи на български, ромски и турски език. Малко по-малък  – около 70% – е делът на 
участвалите в проучването роми, както и представителите на другите две най-големи етнически групи, 
които на практика често прекарват времето си с хора, които не са от техния етнос. 

Делът на учениците-роми, които споделят, че в училище има проблем със сложния за възприемане 
учебен материал е около малко по-висок от този при учениците от турския етнос (22%), докато при 
учениците от мнозинството този дял е под 1/5.

Като цяло майчиният език не е пречка учениците от етническите малцинства да участват активно в 
граждански дейности, макар че използващите за комуникация у дома български език ученици от 
уязвими групи имат малко повече възможности за гражданска активност.

Майчиният език е посочван от учениците от големите малцинствени групи в България като водеща 
причина за дискриминационно отношение към тях. Сред учениците от ромски произход 9% споделят, 
че са се сблъскали с дискриминация заради използване на своя майчин език, този дял при турците 
е 7%. Сред факторите, които според множество изследвания, могат да влияят върху относително 
ниските равнища на възприятие за дискриминация са недостатъчната информираност на респонденти 
за естеството на дискриминация или склонността им да имат поведение, което води до избягване на 
риска от дискриминация или нежеланието да споделят открито за дискриминационни практики.

Трябва да се вземе предвид също и фактът, че мнозинството от българските и ромските ученици и 
значителна част от учениците от турския етнос прекарват по-голямата част от ежедневието си в 
училища, в които тяхната етническа група е мнозинствена.

Майчиният език е посочван от учениците от големите 
малцинствени групи в България като водеща причина за 
дискриминационно отношение към тях.



 
23

Претеглените данни потвърждават данни от предходни изследвания (FRA, Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey - Roma – Selected findings,  2016), че преобладаващата част от 
ромските ученици и в училищата с висока концентрация на уязвими групи учат в училища, където 
преобладават ромите (60%). Около 1/3 от учениците от ромски и турски произход учат в училища, 
където преобладават ученици от мнозинството. А също приблизително 1/3 от българските ученици от 
училищата, обхванати от изследването, учат в образователни институции с мнозинство от учениците 
роми. Този дял е малко по-висок при турците (42%), като мнозинството от учащите от тази етническа 
група учат в училищата, където преобладават ученици от малцинствата.

Таблица 2. Група, която преобладава в училището, в което се обучава анкетираният ученик 
(% от избралите съответния отговор)

А сега си помисли за училището, в което учиш в 
момента (или последното училище, в което си учил). 
Коя група е преобладавала или преобладава в него:

Език, на който говорите най-често вкъщи

Български Ромски Турски Друг

Българи 55.3% 35.6% 34.5% 32.8%

Роми 35.5% 59.0% 42.3% 41.4%

Турци 6.0% 2.5% 14.9% 6.9%

Друга 3.1% 2.9% 8.3% 19.0%

Претеглените данни потвърждават данни от предходни 
изследвания (FRA, Second European Union Minorities and Discrimina-
tion Survey – Roma – Selected findings,  2016), че преобладаващата 
част от ромските ученици и в училищата с висока концентрация 
на уязвими групи учат в училища, където преобладават ромите 
(60%).
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Бариери пред гражданското участие и гражданската 
ангажираност на младежите

Водеща пречка пред участието според анкетираните е формалното, а не реалното осъзнаване 
и приемане на философията и смисъла от детското и младежкото участие. В това отношение е 
необходимо реално „оживяване“ на стратегиите и правозащитните документи в ефективни практики 
за популяризиране на правото на участие и създаване на работещи разнообразни форми и механизми 
за неговото осъществяване, равноправен и пълноценен достъп до участие за всяко дете и всеки млад 
човек и демократизиране на участието, отвъд младежките „елити“.

Втората основна бариера, която респондентите идентифицират, е до голяма степен психологическа – 
страхът от грешки. Може да се възприеме, че тя е в собственото поле на формирани знания и умения 
за управление на грешки и поемане на риск, но всъщност този дефицит е показателен за ключови 
слабости на образователната система и семейното възпитание и обществените ценности, които 
не приоритизират достатъчно инициативността и предприемчивостта и свързаните с тях умения за 
поемане на риск, справяне със стрес, капитализиране на поуките от грешни опити, както и създаване 
на институционална среда за насърчаване и подкрепа.

На трето и четвърто място с близки дялове от съответно 31% и 35% респондентите открояват 
необходимостта от повече дискусии (най-вече в училище) за гражданските ценностите, които стоят в 
основата на участието, както и на практически насоки и подкрепа за пълноценно гражданско участие.

Таблица 3. Какво пречи на повече млади хора и деца да бъдат по-активни участници в решаването 
на въпросите, които ги засягат? Моля, посочи НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ най-големи пречки. 
(дялово разпределение)

Пречки пред участието Общо Българска Ромска Турска

Младите хора и децата не виждат смисъл в 
участието, защото възможностите за участие са 
само “на хартия”, но не и на практика

41.59 43.24 39.29 42.86

Страхът от грешки 37.44 40.38 33.65 45.79

Младите хора и децата знаят какво искат, но не 
знаят как да го постигнат

34.5 34.34 34.59 32.6

Младите хора и децата не знаят точно какво искат 30.95 29.57 38.12 29.67

Младите хора и децата не вярват, че мнението и 
позициите им имат значение

27.04 28.3 31.76 21.61

Пасивността на самите деца и младежи, която се 
възпитава в семейството и обществото

17.85 19.71 18.59 13.92

Недостигът на информация и знания на децата и 
младите хора

16.29 17.81 16 15.38

Законовите ограничения 11.18 11.92 9.41 13.19

Нито едно от изброените 4.99 4.93 4 5.13

Друго 4.45 3.18 4 6.23
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Значителни дялове от участниците в анкетата смятат, че пречка за участието е и това, че децата и 
младежите не знаят какво искат или не знаят как да го постигнат. Образователната система, медиите 
и различни услуги, които дават възможност на младите хора да развиват интересите си, могат да 
помогнат на младите хора да си поставят цели, да ги отстояват и преследват. 

Около 18% процента от анкетираните посочват пасивността на самите млади хора като пречка за 
участие. Това не означава непременно, че тези младежи възприемат себе си като пасивни, те може да 
имат подобни наблюдения за връстниците си или за децата и младежите от своето обкръжение.

Недостигът на информация и знания, законови ограничения и пасивността на самите деца и младежи, 
която се възпитава в семейството и обществото, се възприемат като пречки пред участието от 
сравнително ограничен кръг респонденти (между 11% и 18%).

Водеща пречка пред участието според анкетираните е 
формалното, а не реалното осъзнаване и приемане на 
философията и смисъла от детското и младежкото участие. 
В това отношение е необходимо реално „оживяване“ на 
стратегиите и правозащитните документи в ефективни 
практики за популяризиране на правото на участие и създаване 
на работещи разнообразни форми и механизми за неговото 
осъществяване, равноправен и пълноценен достъп до участие 
за всяко дете и всеки млад човек и демократизиране на 
участието, отвъд младежките „елити“.
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Приложение 1: Методология на теренното проучване и 
начин на формиране на извадката

Инструментариумът на изследването е въпросник, съдържащ 45 въпроса, вкл. отнасящи се до социо-
демографските характеристики на респондентите. След тестване на първоначалния вариант в анкетата 
са внесени минимални структурни, технически и езикови корекции, чиято основна цел е да доближат 
лексикалните формулировки до езика и разбиранията на респондентите. Макар въпросите да са 
конструирани в логически свързани блокове – с оглед осигуряването на по-разнообразна информация 
по всички теми от участници, които не биха попълнили до край анкетната карта, основни въпроси от 
всеки тематичен блок са изведени в първата част на анкетата. 

Основен съдържателен фокус са ценностите, нагласите и практиките за гражданско участие и включване 
в доброволчески инициативи, както и факторите, които влияят върху тях.

Попълването е доброволно, самостоятелно и на принципа на отзовалите се. Анонимността на 
анкетата е гарантирана чрез целенасочено избягване на въпроси, които биха позволили директно или 
индиректно идентифициране на конкретни участници или на конкретни училища.

Въпросникът съдържа предимно въпроси от „закрит или полузакрит тип“ – с предварително посочени 
списъци с отговори, вкл. опция респондентът да запише друг отговор или да избере да не отговори или 
да посочи формулировка „Не знам/не мога да преценя“, а броят на въпросите от отворените въпроси (с 
възможност за отговори в свободен текст) са ограничени до 5 броя. В хода на техническата и логическа 
обработка на данните отговорите на отворените въпроси са кодирани, за да се изведат доминиращите 
типове феномени и нагласи.

Извадка – размер и начин на конструиране и изпълнение

Базираната онлайн анкетна карта бе разпространена сред ученици от училища с висок дял на учащи от 
уязвими групи, финансирани съгласно Приложение 6а от Наредбата за финансиране на институциите 
в системата на предучилищното и училищно образование, където образователните институции са 
класифицирани в групи по критерий “образователно ниво на родителите (настойниците)”. 

Линк към анкетата бе публикуван на сайта на ЦМДТ „Амалипе“ в периода 11 ноември – 23 декември 
2022 г. За насърчаване на участието на учениците бе изпратен линк и QR код с кратък инструктаж за 
осигуряване на достъп до онлайн въпросника, а за включване на неучащи бе потърсено съдействие от 
образователни медиатори. Анкетната карта бе попълнена от 1981 респонденти. 

От анализа са изключени 317 карти или 16% от картите поради липса на основни демографски данни – 
пол и възраст – и/или твърде ограничен брой на попълнените отговори.

Общият брой на попълнените и анализирани анкетни карти е 1664, като медианното време за 
попълване е 22 минути и 32 секунди. Респондентите в изследването живеят в 262 населени места на 
106 общини в България, а 21 от тези общини са с център областен град.
 

Инструментариум на проучването
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Приложение 2: Профил на участниците в проучването

Изследването обхваща две основни групи младежи. Първата група са учащи от гимназиалния етап. 
Тази група включва 1,558 ученици.

Втората група се състои от отпаднали преждевременно от образователната система младежи във 
възрастовата група до 20 години. Броят на попълнилите анкетата младежи в тази група е 106, което 
съответства на 6.4% от общата извадка.

През месец ноември 2022 г. ЦМДТ „Амалипе“ организира две издания на превърналите се в 
традиционни лидерски академии за ученици от мрежата от училища "Всеки ученик ще бъде отличник", 
координирана от центъра, която включва образователни институции с висока концентрация на учащи 
от уязвими групи, вкл. роми. В тези училища са създадени активно функциониращи ученически 
парламенти, чиито членове са избрани на вътрешни ученически избори. Участниците в двете лидерски 
академии – около 150 – бяха поканени да се включат в анкетата. От тях броят на отзовалите се е 130, 
което позволява формирането на специфична подгрупа „лидери“, излъчени в рамките на ученическото 
самоуправление в училище. Делът на лидерската група от общата извадка 7.8%

Разпределението на респондентите по пол е равномерно с лек превес сред анкетираните на момичетата 
(51.68%).

При турците и българите разпределението по пол е много сходно с общото за изследването, а при 
ромите минимален превес имат анкетираните момчета (50.8%).

Относително равномерно е разпределението на учениците по възрастови групи от 14 до 18 години 
(17%-21%), като делът на анкетираните под 14 години е най-малък – 5%. 

Фигура 10. Дялово разпределение на анкетираните по единични възрастови групи (в навършени 
години)

Под 14
5%

14
19%

15
18%

16
17%

17
21%

На 18 или 
повече

20%
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При трите най-големи етнически групи, представени в изследването, разпределенията на единичните 
възрастови кохорти са сходни.

Данните за етническата принадлежност на анкетираните са изведени от етническата принадлежност 
на родителите, като около 38% от респондентите са от български семейства, 26% – от ромски, 16% от 
турски, около 4% са от групата на рударите, 2% – от групата на милета, от други по-малки групи също 
2%, а 12% от анкетираните не са отговорили на въпроса за етническата принадлежност.

Фигура 11. Дялово разпределение на анкетираните според етноса на майката

Извадката в изследването предполага висока концентрация на ученици от уязвими групи, вкл. от 
етническите малцинства. Преобладаващата част от учениците от българския и ромския етнос учат в 
училища, в които доминират учениците от собствената им етническа група. Едва около ¼ от ромите 
и българите учат в училища, където ученици от другия етнос са мнозинство. По-голямата част от 
респондентите-турци учат в училища, в които преобладават или българи, или роми. В единични 
случаи анкетираните посочват като най-голям броят на учениците от по-малка етническа група, 28% от 
респондентите не могат да преценят или не са отговорили на въпроса. 

Таблица 4. Групи, които преобладават в училището на всеки анкетиран

Дял в 
извадката

Българи Роми Турци

Българи 33.71 47.06 24.71 27.11

Роми 29.63 26.07 47.76 28.94

неотговорили 19.41 13.83 16.47 13.92

Не мога да преценя 8.71 6.36 8.24 15.02

Милет 1.68 1.59 0.47 2.56

Рудари 1.56 0.64 0.71 0.37

Друга 0.3 0.16 0.24 0.37

Непосочили
12% Друга

2%

Българска
38%

Ромска
26%

Милет
2%

Турска
16%

Рудари
4%
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Всеки пети (22%) респондент споделя, че поне веднъж в живота си е бил подлаган на дискриминация, 
а други 37% не могат да преценят или не са отговорили на въпроса. При българите най-честата причина 
за дискриминация е възрастта, докато при ромите – това е етническата принадлежност. Всеки 8-ми 
от анкетираните споделя, че е бил подложен на множествена дискриминация – по повече от един 
признак. За сравнение през 2020 г. 7.3% от населението на България споделя, че има лично усещане 
за дискриминация или тормоз през последните 12 месеца на базата на основание за дискриминация, 
забранено от международното право, уреждащо правата на човека, по пол, етнос по самоопределяне, 
местоживеене, възраст и ограничения при извършване на обичайни дейности, като делът при ромите 
достига 21.8% (Национален статистически институт (НСИ) и Агенция на Европейския съюз за основни 
права (FRA), Ключови показатели за социално включване и основни права в България - Преглед на 
основните SDG индикатори за България, 2022 г.). Макар периодът, за който се отнася въпроса при 
децата и учениците, да е по-голям, данните от настоящото изследване, показват тревожно висок риск 
от дискриминация още в детска възраст.

Най-високата степен на завършено образование на родителите е основен показател, който се използва 
и в нормативната база за определяне на уязвимостта на учениците (Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование, чл. 52б и Приложение 6а). 

За установяване на най-високата образователна степен на родителите и зададен въпрос за 
образователното равнище на майката. Данните категорично показват връзката между благосъстоянието 
на семействата и образователното равнище на майката, като при най-бедните домакинства делът на 
майките с по-ниско от средно образование е 69%, докато при групите със средни и по-високи доходи 
той приближава или надхвърля 50 процента.

Фигура 12. Най-висока степен на образование на майката (% от отговорилите)
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Уязвимостта на семействата на респондентите се потвърждава от сравнение на претеглени данни за 
образователното равнище в групата на общото население на възраст 30-49 години (възрастов диапазон, 
в който може да се приеме, че се намират огромна част от родителите на изследваните 14-18 годишни 
младежи от уязвими групи) на НСИ и FRA (Национален статистически институт (НСИ) и Агенция на 
Европейския съюз за основни права (FRA), Ключови показатели за социално включване и основни 
права в България - Тематичен доклад за възрастните хора, 2022 г.). Сравнението показва, изключително 
дълбока пропаст в образователното равнище на родителите на учениците в изследваните училища и 
средните показатели за страната – едва 36% от майките на включените в изследването ученици имат 
средно и по-високо образование, докато този дял средно за страната в групата на 30-49 годишните е 
5/6-ти.

Според типа на населеното място, в което живеят, преобладават респондентите от градовете – всеки 
втори, а делът на младежите от села е 35%. 

Фигура 13. Анкетирани по типове населени места

Допълнителното дезагрегиране на данните за местожителството показва, че от всички анкетирани 
живеещите в градовете, които не са областни центрове, са 37%, а младежите от областни градове са 
около 14%. Жители на общини с центрове областни градове са приблизително 27%. 

Преобладаващата част от анкетираните живеят извън общинските центрове (55%), а около 45% от 
анкетираните живеят в общински центрове.

Село
35%

Неотговорили
14%

По-малък град
37%

Областен 
център

14%

Град
51%

Село Неотговорили По-малък град Областен център



 
31

Фигура 14. Дял респонденти от различни видове населени места

Важна характеристика за определяне на социално-икономическия профил на анкетираните е 
споделеното от тях усещане за позиционирането на техните семейства в континуума „бедност – 
богатство“.

По-голямата част от участниците в проучването (малко под 60%) смятат, че благосъстоянието 
на семействата им е над средното, делът на позициониращите се в средата по скалата „бедност – 
богатство“ е 19%, а 16% смятат, че те и семействата им са по-скоро бедни. Приблизително 7 процента 
от анкетираните не са отговорили на този въпрос.

Фигура 15. Позициониране на анкетираните върху субективна скала за социалноикономическия 
статус на семейството

При българите делът на позиционираните в средата и на по-ниските равнища от скалата е приблизително 
1/3, при турците делът е малко по-висок – 36%, а при ромите достига 43%.
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Приложение 3: Използване на електронни устройства и 
интернет
Докато достъпът до смартфони е почти универсален през последните години, едва малко повече от 
половината анкетирани ученици използват ежедневно компютър или таблет. Около 1/3 от учениците 
от анкетираните изобщо не използват таблет или компютър или го ползват по-рядко от веднъж 
седмично, което на практика означава, че почти не го използват за целите на обучението в училище. 
Този дял е значително по-висок при учениците, които живеят в села – почти 40%.

Фигура 16. Честота на използване на компютър или таблет през последните 3 месеца

Всеки ден или почти всеки ден достъп до глобалната мрежа имат 9 от 10 анкетирани. Около 7 процента 
от учениците, обаче, са имали достъп до Интернет по-рядко от веднъж седмично. 

Фигура 17. Честота на използване на Интернет (през последните 3 месеца)
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По данни на НСИ през 2022 г. в групата на учащите около 99% са имали достъп до интернет, което 
показва, че значителна част от младежите от уязвими групи имат трудности с осигуряването на редовен 
достъп до електронната мрежа7.

По данни на Евростат през 2021 г. България е с най-висок дял от страните-членки на ЕС за населението, 
живеещо под линията на бедност, което не може да си позволи достъп до Интернет вкъщи – около 
1/58. По данни на НСИ сред най-разпространените причини за липса на достъп до интернет са твърде 
скъпото оборудването и текущите месечни вноски9. През 2020 г. около 7% от домакинствата не могат да 
си позволят разходите за мобилен интернет, а 11% – за фиксирана връзка (Национален статистически 
институт (НСИ) и Агенция на Европейския съюз за основни права (FRA), Проект: Нови подходи за 
генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на 
техните права - Тематичен доклад за децата, 2022 г.).
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