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ABSTRACT: The standardized interview is directed to the topic of the 

International Conference "Children and justice - innovative approaches and 

practices", held on 28 and 29 May 2015 in Shumen. - Bulgaria. Studied is the 

opinion of 10 teachers from the Department of "Social work" and Department 

"Social Pedagogy" which have the necessary expertise and can give competent 

opinion on the subject at conference. Registered empirical information during 

the interview gives an idea of how respondents interpreted the term "children in 

conflict with the law “How effective legislation of the Republic of Bulgaria in 

discussions problem, what action should be carried out if their children in 

front perform actions put them in conflict with the law, whether this kind of 

behavior has any ethnic coloration, etc. The summarized conclusions are mainly 

focused on the need for new legislation which required unless preventive 
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measures should be laid sanctioning measures for parents who allowed their 

children to fall into conflict with the law. 
 

KEY WORDS: "Children in conflict with the law", deviant behavior, delinquent 

behavior, parents, family, school, society, law, laws 

  

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

се проведе стандартизирано интервю, целящо идентифициране на отношението и 

нагласите на преподаватели от Шуменски университет към децата в конфликт със 

закона. Проучването 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 10 преподаватели от Катедра „Социална работа” и 

Катедра „Социална педагогика”,  които имат необходимата експертиза и могат да дадат 

компетентно мнение по темата на конференция. 

 

Обобщение на регистрираната емпирична информация 

 

Интервюираните разбират под формулировката „деца в конфликт със 

закона” (Фигура № 1): 

1. Деца с делинквентно поведение (2) 

2. Деца, които живеят и разбират живота по начин различен от общоприетите  

морални ценности (2) 

3. Деца, отпаднали от училище и с разведени родители (2) 

4. Формулировката на темата на интервюто не е коректна (1) 

5. Неотговорил (1) 

 

Фигура № 1 

Как се разбира формулировката „деца в конфликт със закона” 

 
 

Според запитаните, основните причини децата да са в конфликт със закона 

са (Фигура № 2): 

1. Семейство, приятелска среда, дефицити в социалното развитие (4) 

2. Проблеми в социалното и икономическо развитие на страната (2) 
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3. Липса на семейно възпитание и слаб контрол в училище (2) 

4. Липса на внимание и незадоволени потребности (1) 

5. Физиологични, културни и подражателски причини (1) 

6. Посочване на комплекс от причини: подмяна на ценностната система; обществена 

търпимост към несанкционирани обществени прояви; проява на синдромът „деца 

на демокрацията”; общество на агресия и безнаказаност; финансов дестабилитет 

на семейството; пълна абдикация от възпитателни функции на семейството (1)  

 

Фигура № 2 

Основни причини, които поставят децата в конфликт със закона 

 
 

Респондентите преценяват доколко е ефективно ли законодателството на 

Република България по разглеждания проблем по следния начин (Фигура № 3): 

1. Неефективно (6) 

2. Адекватно законодателство, но неефективна приложимост (4). 

 

Фигура № 3 

Доколко е ефективно законодателството на Република България по разглеждания 

проблем 
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Запитани как биха се намесили, ако пред тях дете/деца извършва/т 

действия, които ги поставят в конфликт със закона, респондентите отговарят по 

следния начин (Фигура № 4): 

1. Гражданите могат да се намесят в зависимост от степента на обществената 

проява. Ако нарушението е по-дребно биха се намесили, а при по-сериозно 

нарушение – биха сигнализирани съответните органи (2) 

2. Предприемане на действия чрез убеждаване на нарушителя, че е извършил нещо 

нередно (2) 

3. Личната намеса на гражданите не би могла да доведе до някакъв резултат, тъй 

като нямат необходимите права като институциите (1) 

4. Прекъсване процеса на извършване на нарушението (1) 

5. Ако извършващият правонарушението е със семейството си бих го апелирал да се 

намеси и да прекрати това действие (1) 

 

Фигура № 4 

Как биха се намесили респондентите, ако пред тях дете / деца извършва / т действия, 

които ги поставят в конфликт със закона 

 
 

Според запитаните, законодателните, политическите и социалните мерки, 

които биха допринесли за превенция на конфликтното поведение на децата със 

закона са следните (Фигура № 5): 

1. Превантивна и консултантска работа с родителите (2) 

2. Засилване ролятана образователната и социалната политика (2) 

3. Осигуряване на постоянни и стабилни доходи на родителите (1) 

4. Роля на социалните институции по места за работа със семействата (1) 

5. Мерки, в комлексност от три компонента: ефективно приложение на 

съществуващите нормативни документи; обществен натиск при изпълнение на 

възпитателните функции на семействата; политическа воля за преодоляване на 

дълбоките социални различия между децата (1) 
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Фигура № 5 

Законодателни, политически и социални мерки, които биха допринесли за превенция на 

конфликтното поведение на децата със закона 

 
На въпроса: „Какво е Вашето впечатление: на територията на гр. Шумен 

повишава ли се или намалява броят на децата в конфликт със закона?” 
интервюираните отговарят по следния начин (Фигура № 6): 

1. По- скоро се повишава (5) 

2. Не мога да преценя (3) 

3. Понеже градът е по-малък, не се повишава (2) 

 

Фигура № 6 

Отговор на въпроса: „Какво е Вашето впечатление: на територията на гр. Шумен 

повишава ли се или намалява броят на децата в конфликт със закона?” 

 
Запитаните изразяват следните мнения дали има етническа окраска на 

проблема „деца в конфликт със закона” (Фигура № 7):  

1. Не, това по-скоро е проблем на социалния контрол и спазването на законите (4) 

2. Има такава окраска и тя се свързва с деца от ромски произход  (2) 

3. Не, няма такава окраска, тъй като този тип деца имат различен етнически 

произход (1) 

4. По-скоро има политическа отколкото етническа окраска (1) 
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Фигура № 7 

Има  ли етническа окраска на проблема „деца в конфликт със закона” 

 
На въпроса: „Имате ли във вашия семеен, колегиален или приятелски кръг 

дете / деца в конфликт със закона и какви са мерките, които  близките 

предприемат за разрешаване на проблема?” са регистрирани  следните отговори 

(Фигура № 8): 

1. Нямам такива хора в обкръжението си (6) 

2. Имат такива познати, но те отричат проблема и игнорират детето (1) 

3. В повечето случаи родителите разбират последни за поведението на детето си 

извън дома (1) 

4. Не съм допускал такива контакти  (1) 

5. Мерките, които познатите ми предприемат се изразяват в работа с психолог и 

превенция (1) 

 

Фигура № 8 

Отгонор на въпроса: „Имате ли във вашия семеен, колегиален или приятелски кръг 

дете/деца в конфликт със закона и какви са мерките, които  близките предприемат за 

разрешаване на проблема?” 

 
 



ISSN 2367-5721 

SocioBrains 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL   PUBLISHER: 
WWW.SOCIOBRAINS.COM      “SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA 

ISSUE 10, JUNE 2015                           P. DOMUSCHIEVA, D. MARINOVA, L. ENCHEVA, M. PETSEVA,  

                                                                         P. VICHEVA, N. VASVI, S. SABEV, P. KAZANDZHIEV 98 - 106            

 

104 

 

Респондентите анализират необходимостта да бъдат предвидени 

законодателни мерки по отношение на родители, които са допуснали детето / 

децата им да изпаднат в състояние на конфликт със закона, по следния начин 

(Фигура № 9): 

1. Да, необходимо е да се търси отговорност от тях (6) 

2. Да, трябва да носят наказателни /нормативни и парични/ санкции (2) 

3. Семейството като основна социална единица на обществото трябва да носи 

всякаква законодателна отговорност (1) 

4. Задължително трябва да се носи отговорност, защото основната възпитателна 

функция е на родителите (1) 

 

Фигура № 9 

Необходимост да бъдат предвидени законодателни мерки по отношение на родители, 

които са допуснали детето / децата им да изпаднат в състояние на конфликт със 

закона 

 
Според интервюираните, конфликтността на децата със закона къде се корени 

в (Фигура № 10): 

1. Семейство, училище, общество (6) 

2. Само в семейството (1) 

3. Приоритет е на обществото и наличието или липсата на справедливи закони (1) 
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Фигура № 10 

Къде се корени конфликтността на децата със закона 

 

 
 

Споделени свободно други впечатления или мнения по изследвания въпрос:  

1. Неотговорили / Несподелили впечатления и мнения (4) 

2. Споделили впечатления и мнения (6) 

 

 Трябва да има свободно, а не „празно” време на децата; 

 Жени, които изоставят децата си да бъдат наказвани с обществено - полезен труд; 

 Да бъдат категорично забранени зрелищни прояви; 

 Най-важни за детето са семейството и приятелската среда; 

 Всеки период от човешкото развитие създава своите образи и ги определя като 

положителни или отрицателни. Обществото само ги създава и не ги одобрява; 

 В гр. Шумен мисля, че работят в сътрудничество всички институции, които имат 

отношение към проблема. Разбира се, има още какво да се желае. За целта в 

Община Шумен е необходимо да се създаде център, който да информира и 

контролира семействата на децата в конфликт със закона. 

 

Анализ на обобщената регистрирана емпирична информация 
1. Преобладаващата част от интервюираните дават пояснение на понятието „деца в 

конфликт със закона” през призмата на Закона за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (1958 г.), но други го разглеждат през 

призмата на своята собствена ценностна система и жизнен опит.   

2. Изразено е общо становище, че причината за наличието на такъв тип деца се 

корени в обществото, семейството и училището. Липсата на внимание подтиква 

децата към агресия, тъй като те се чувстват неразбрани и оставени на свобода 

извън семейството, те си отмъщават чрез нерегламентирани постъпки.   

3. В подтекста на отговорите прозира необходимостта от съвременно 

законодателство, което да решава проблемите на децата в конфликт със закона.  

Не може при стари законодателни норми да има ефективна работа с децата, в 

конфликт със закона. 

4. В някои от отговорите личи предпазливост да се назоват нещата и институциите с 

конкретните им имена. Личи и страх от намеса при  наблюдаване на конкретна 
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проява на дете с конфликт със закона, най-вероятно заради евентуалната агресия, 

която то би проявило срещу този, които искрено иска да му помогне. 

5. Обръща се сериозно внимание върху необходимостта от превенция, която се 

разбира най-вече като работа с родителите, за да се предотвратят действията на 

техните деца, които ги поставят в конфликт със закона. 

6. Не разполагайки в момента на интервюто с конкретни статистически данни, 

интервюираните преценяват, че броят на децата в конфликт със закона се 

повишава, в унисон с общите данни за страната, които сочат такова повишаване. 

7. По-голяма част от интервюираните експерти смятат, че политическата система 

създава предпоставки за детската престъпност, поради това, че тя ирадиира 

политически, социални и икономически неравенства. 

8. Един от запитаните експерти, отговаряйки, че не допуска контакти със семейства, 

които имат дете / деца в конфликт със закона показва част от обществените 

нагласи към такива семейства и деца изразяваща се в „заравяне на главата в 

пясъка”. В стремежа си да се абстрахира от проблемите, тази част от обществото 

се поставят в една изкуствена, „стерилна” среда, което по-късно може да доведе 

до неочаквани последствия. 

9. Необходимо е ново законодателство, в което задължително освен превантивни 

мерки следва да се заложат санкциониращи мерки за родители, които с допуснали 

децата им да попаднат в конфликт със закона. 

 

Студентският изследователски екип изразява своята благодарност на всички 

препоздаватели, които изразиха желание да участват в стандартизираното интервю! 

 


