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ABSTRACT: Studied is the opinion of 50 students in "Social Activities" and 

"Social pedagogy" of Konstantin Preslavsky, Shumen University - Bulgaria, on 

the theme of International Conference "Children and justice - innovative 

approaches and practices." This paper examines the attitudes and their attitudes 

towards the definition of 'children in conflict with the law ", the reasons for 

that they get into a situation where their personal opinion to these children and 

others. Answers are registered and what is the situation in the city. Shumen - 

Bulgaria related to children who are in conflict with the law. Generated 

important conclusions and recommendations among which the most important 

are focused on creating new legislation related to the research problem and 

increasing social control not only to this type of children, but also to the 

institutions that should implement preventive measures. 
 

KEY WORDS: "Children in conflict with the law", laws, legislation, family, 

personal responsibility, prevention, prevention, family, school, society 

 

През месец април 2015 г. в гр. Шумен, на територията на Шуменски университет 

се проведе анкетно проучване, целящо идентифициране на отношението и нагласите на 
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студенти от Шуменски университет към децата в конфликт със закона.  Анкетното 

проучване е насочено към темата на Международна конференция „Деца и правосъдие – 

иновативни подходи и практики”по Проект „Социално включване на деца в конфликт 

със закона – нови модели и практики” – BG051З001 – 7.0.07-0249-С0001. 

Финансирането е осигурено от Европейски социален фонд по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. 

Проучено е мнението на 50 студенти от специалностите „Социални дейности” и 

„Социална педагогика”, тъй като се предполага, че те развивайки се в тези 

специалности имат  достатъчно придобити знания  и опит, натрупан от студентските 

практики, за да дадат компетентно мнение по темата на конференция. 

Инструментариумът, с който работи  изследователската група е Пряка 

анкета, структурирана от 16 въпроси, на които респондентите следва да отговорят 

свободно.  

Според половата си принадлежност отговорилите се разпределят по следния 

начин: жени – 38 и мъже – 12. Всички те са разположени във възрастовия диапазон 18 – 

35 години. От тях 23 живеят в областен град, 7 в малък град и 20 на село. Сред 

респондентите има и 15 работещи. Без изключение, 50-те запитани са със завършено 

средно образование. 

 

Обобщена регистрирана емпирична информация:  
В духа на Закона за борба срещу протиоовобществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (1958 г.), под „деца в конфликт с закона” запитаните разбират най-вече 

деца, които нарушават закона (80,00%). Сравнително малка част от тях възприемат 

такива деца като деца, които „налитат на бой” (10,00%) и такива, които влизат в 

конфликт с институциите (10,00%) (Фигура № 1). 

 

Фигура № 1 

Дефиниране от респондентите на понятието „деца в конфликт със закона” 

 
Запитаните определят причините за да бъдат тези „деца в конфликт с 

закона” на първо място e лошата социална среда, която предизвиква тяхната агресия и 

в същото време – лош родителски контрол (72,25%). Немалка част от тях  смятат, че 

сред тези причини са неефективното поведение на основните социализиращи фактори: 
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общество, семейство и училище (17,00%) и лошото възпитание, което са им дали 

родителите (11,75%)  (Фигура № 2). 

  

Фигура № 2 

Причини, поради които децата попадат в конфликт със закона 

 
Личното отношение на запитаните към децата в конфликт със закона  се 

изразява най-вече с негативно чувство към постъпките им, но същевременно със 

съжаление, че детето се намира в такава ситуация (53%). Еднаква относителна стойност 

има отговорите, според които  на децата трябва да им се даде шанс да поправят своето 

поведение (27%), да се обърне по-специално внимание на тяхното възпитание (20%) и 

да им се помогне  чрез медико-психологическо консултиране. (Фигура № 3). 

 

Фигура № 3 

Лично отношение на запитаните към децата в конфликт със закона 

 
Запитани дали наблюдават деца в конфликт с закона на територията 

Шумен и в какво се изразява този техен конфликт, преобладаващата част от 

респондентите споделят, че нямат такива наблюдения (60,00%). Според тези, които са 

наблюдавали това поведение, то се изразява във вандализъм и употреба на наркотици 

(40%). (Фигура № 4). 
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Фигура № 4 

Наблюдения за наличието и поведението на деца в конфликт със закона на 

територията на Шумен 

 
Според анкетираните времевият период  на денонощието, в който най-често  

децата  създават  ситуации, които ги поставят в конфликт с закона е след 20,00 ч.  

и нататък през нощта (45,18%). За немалка част от тях такива ситуации децата създават 

както през деня, така и през нощта (30,12%). Сред отговорилите има и такива, които не 

дават своята преценка (24,70%)  (Фигура № 5). 

 

Фигура № 5 

Времеви период  на денонощието, в който най-често  децата  създават  ситуации, 

които ги поставят в конфликт с закона 

 
 

 

Респондентите посочват най-различни мерки, които трябва да предприеме 

семейството,  за да предпази или коригира поведението на детето си , ако при него 

е налице конфликт със закона: 

 Положителен родителски пример – (54,61%) 

 Консултации със  специалисти по проблема – (21,45%) 
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 По-целенасочено внимание към детето – (13,89%) 

 Повишаване на родителския контрол – (10,05%) 

(Фигура № 6) 

 

Фигура № 6 

Мерки, които трябва да предприеме семейството,  за да предпази или коригира 

поведението на детето си , ако при него е налице конфликт със закона 

 
На въпроса: „Според Вас, какво трябва да предприемат училищата, ако сред  

учащите в тях има „деца в конфликт с закона?”, респондентите отговарят отново, че 

най-важно е да се работи със специалисти по въпроса (51,27%). Значителна част от тях 

смятат, че една от най-важните мерки е ангажирането на децата с извънкласни занятия 

(27,12%), а други обобщават, че това са при всички случаи превантивни мерки (21,61%)  

(Фигура № 7). 

 

Фигура № 7 

Мерки, които трябва да предприемат училищата, ако сред учащите в тях има деца в 

конфликт със закона 

 
Ако на територията, която охраняват има деца в конфликт с закона, 

органите на реда трябва да предприемат мерки, които според респондентите се 

изразяват най-вече в незабавни разговори с родителите (51,00%) и мерки, които са 

предвидени в законодателството на страната (49,00%)  (Фигура № 8). 
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Фигура № 8 

Мерки, които трябва да предприемат органите на реда, ако на територията им има 

деца, в конфликт със закона 

 
Ако наблюдават поведение на деца в конфликт с закона гражданите следва 

да предприемат следните мерки: 

 Информиране на съответните органи на реда – 63,78% 

 Активни действия от тяхна страна – 20,08% 

 Нямат мнение по въпроса – 16,14% 

(Фигура № 9)  

 

Фигура № 9 

Мерки, които трябва да предприемат гражданите, ако наблюдават поведение на 

деца, които са в конфликт със закона 

 
 

Респондентите се обединяват консенсусно около мнението за необходимост 

от  изграждане на специализирани центрове за психологическа подкрепа  на деца 

в конфликт с закона (94,45%). Много малко са тези, които нямат мнение по този 

въпрос (5,45%) (Фигура № 10). 
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Фигура № 10 

Необходимост от  изграждане на специализирани центрове за психологическа 

подкрепа  на деца в конфликт с закона 

 
 

Институциите, към които трябва да се изградят такива  центрове, според 

запитаните са на първо място – институциите от системата на социалните дейности 

(60%), към всички общини в България (25%) и училищата (15%) (Фигура № 11) 

 

Фигура № 11 

Институциите, към които трябва да се изградят центрове за психологическа 

подкрепа  на деца в конфликт с закона 

 
 

Мерки, които трябва да предприеме обществото  с децата, в конфликт със 

закона с оглед ефективното им социално включване, се подреждат от анкетираните 

по следния начин:  

 Обществото да ги приеме, а не да ги отхвърля като им даде шанс да коригират 

поведението си – 42% 

 Обществото да дава добри примери, че проблемите не се решават с насилие – 30% 

 Необходимост от засилена психологическа намеса –  28% 

(Фигура № 12) 
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Фигура № 12 

Мерки, които трябва да предприеме обществото  с децата, в конфликт със закона с 

оглед ефективното им социално включване 

 
 

Запитани дали се увеличава се или намалява броя на този тип деца в 

българското общество, респондентите дават преценка, която се консолидира около 

това, че броят на децата в конфликт със закона се увеличава (95,00%). Много малка 

част от запитаните нямат мнение по този въпрос и не са дали своя отговор (5,00%). 

(Фигура № 13) 

 

Фигура № 13 

Увеличава се или намалява броя на децата в конфликт със закона в българското 

общество 

 
Запитани какви са според тях причините да има деца в конфликт с закона 

конкретно на територията на град Шумен, анкетираните преобладаващо смятат, че 

това, по техни наблюдения, се свързва най-вече с липсата на родителски контрол (42%). 

Но има и такива, които дават мнението си, че причината за това е липсата на адекватно 

законодателство (32%). Част от запитаните отговарят, че такова поведение се 

предизвиква  у децата както от бедност, така и от прекомерно богатеене (25%). (Фигура 

№ 14). 
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Фигура № 14 

Причини да има деца в конфликт с закона конкретно на територията на град Шумен 

 
ЗА необходимост да има  институции, в които да се настаняват децата в 

конфликт със закона, където с тях  да бъде извършено възпитателно - 

корекционна  дейност, пледират повечето от анкетираните (95%). За съжаление, НЕ 

дават своя отговор малка част от тях (5%) (Фигура № 15). 

 

Фигура № 15 

Необходимост да има  институции, в които да се настаняват децата в конфликт със 

закона, където с тях  да бъде извършено възпитателно - корекционна  дейност 

 
 

Помолени да споделят в края на анкетата си дали имат нещо друго което да 

споделите по темата, запитаните в преобладаващата си част не вписват нищо в 

празното поле (91,00%), но съвестните отговори на останалите (9,00%) са в следната 

посока: За да са добри нашите деца, семействата трябва да ги подкрепят и обичат. 

Децата са най-добрите имитатори – те имитират  и показват всичко това, което виждат. 

 

Анализ на обобщената регистрирана емпирична информация 

1. Преобладаващата част от респондентите смятат, че причините децата да попадат в 

ситуации на конфликт със закона са: семейната среда и лошият родителски 

контрол. Най-вероятно това произтича от прекомерната ангажираност на 

родителите и тяхната незаинтересованост от поведението на детето. 
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2. Някои от респондентите посочват комплексни фактори за подобно поведение на 

децата, а това са: училище, семейство и общество. Преценката  на 

изследователския екип е, че това показва ерозиране на българското общество, 

което води до подобно поведение на децата. 

3. Немалка част от анкетираните избягват пряко да се ангажират с отговори, които 

засягат децата в конфликт със закона на територията на гр. Шумен. Това показва 

както неглежиране и бягство от проблемите на децата, така  и избягването на 

конкретно поставените въпроси, които предполагат заявяване на определена 

позиция. 

4. Мнението на запитаните е, че децата попадат в конфликт със закона главно през 

нощта, което отново показва занижен родителски контрол, институции, които не 

си изпълняват функциите и органи на реда, които си „затварят очите” пред това, 

че в несъвместимо време с детския режим има деца на улицата или на 

неподходящи за тях места. 

5. В голяма част от отговорите е посочена необходимостта както в семейството, така 

и в училището да се търси консултиране с психолог. Това е по-доброто решение, 

отколкото поради безпомощност, за всичко да вини държавата и да се махне 

безпомощно и в същото време – безотговорно, с ръка. 

6. В отговорите си немалка част от респондентите апелират да има повече 

превантивни мерки по отношение на децата в конфликт със закона, но никъде не 

уточняват какви точно мерки трябва да бъдат те. 

7. В унисон със статистическите данни, запитаните правилно посочват, че броят на 

децата в конфликт със закона в България се увеличава. Липсват обаче 

предложения по какъв начин този проблем да намери положително решение.   

 

Изводи и препоръки 

1. Съществуващият Закон за борба срещу протиоовобществените прояви на 

малолетни и непълнолетни (1958 г.) е морално остарял със съдържащите се в него 

формулировки, а изградените на негова основа институции противоречат на 

процеса на деинституционализация в страната. 

2. Да бъде отменен Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните и допълване на дефиницията на „дете в риск” с 

изрична разпоредба в Закона за закрила на детето, която включва деца с 

девиантното и делинквентно поведение. 

3. Наложителна е интензивна и пълноценна работа с родителите на детето / децата,  

в конфликт със закона, за повишаване на родителския им капацитет. 

4. При работата с деца, които са в конфликт със закона да се зачитат техните права, 

като не се използват методи, уронващи тяхното достойнство.  

5. Да се конституират алтернативни форми и институции за работа с деца с 

девиантно и делинквентно поведение и превенция на противообществените 

прояви.  

6. Да се изградят специализиран съд или друга подходяща система за осъществяване 

на правосъдие по отношение на деца със специфични нужди, която да има по-

скоро възпитателни, отколкото наказателни цели. 
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7. Наложително е изработването на национални стандрати за работа с деца,в 

конфликт със закона, които да включват и по сериозни законови и финансови 

мерки за родители, допуснали чрез липса на контрол и подходящи възпитателни 

мерки върху детето / децата си то / те да конфликтуват със законите в Република 

България. 


