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Въведение 

Въпросът за ролята на родителите за развиване на дигиталната грамотност на 

децата, включително способността на децата да намират и оценяват информация 

посредством дигиталните технологии, ни изправя пред интересен казус. Традиционно 

възрастните са тези, които обучават децата, като им предават вече известната им 

информация за света и ги научават как сами да намират и оценяват нова информация. 

Но в дигиталната епоха имаме особена ситуация, тъй като понякога децата са не по-

малко компетентни относно начина, по който да боравят с дигиталните устройства (най-

вече в потребителски аспект), а понякога са даже по-подготвени от родителите си 

(особено когато става дума за децата от възрастовата група 15-17 г.). Дори и това не 

винаги да е така, важното е, че много от родителите, така или иначе, приемат, че 

децата им са по-наясно с новите технологии. Така децата навлизат в дигиталния свят 

много често без родителски контрол1 и подкрепа.  

Спецификата на дигиталната епоха е такава, че техническият прогрес в тази 

област се осъществява с много бързи темпове. Наблюдаваме честа актуализация на 

програмите, устройствата и техните възможности се подобряват непрекъснато. 

Подобно развитие се наблюдава още от самото начало на научно-техническата 

революция преди десетилетия. Поради спецификата на техническия прогрес всяко 

следващо поколение се оказва по-бързо приспособимо и, в края на краищата, по-наясно 

с употребата на новите технически достижения от предишното. Това развитие, макар и 

да е положително от гледна точка на напредъка на човечеството в техническо 

отношение, все пак допринася за процеса на отслабване на връзката между 

поколенията в Модерността. Осъществява се преход от традиционалистката нагласа за 

предаване на знанието от старите към младите в духа на приемственост и засилена 

почит към предците към нова ситуация, в която по-възрастните не могат да научат 

децата си на всичко и последните даже се оказват по-компетентни по отношение на 

боравенето с новите технически средства.  

Новото в контекста на дигиталната ера е, че този процес протича още по-

ускорено от преди. Разбира се, в много страни голяма част от възрастните вече ползват 

ежедневно дигиталните технологии. Някои автори настояват, че съществува 

значителна разлика в начина на мислене и действие между хората, които са израснали 

с дигиталните технологии като изначална даденост в своя живот, за които Марк Пренски 

използва израза “digital natives”2 – букв. „родени с дигиталните технологии“, и хората, 

които не са израснали с тези технологии, а са навлезли в дигиталния свят на по-късен 

етап от живота си (които този автор нарича „дигитални имигранти“). Според тази 

представа проблемът с предаването на знанието от възрастните към децата, отнасящ 

се не само до родителите, но и до образователната система, е, че децата отрано 

навлизат в дигиталния свят, а техните учители и инструктори са „дигитални имигранти“ 

(т. е. хора, които не са израснали с дигитални технологии), които говорят на език, който 

е неактуален (езикът на пред-дигиталната епоха), но при все това се стремят да 

обучават едно поколение, което говори на един съвсем нов език3.  

                                                
1Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. Risks and safety on the internet: The 
perspective of European children. Full findings. 2011. 
2Prensky, Marc."Digital Natives, Digital Immigrants". On the Horizon. October 2001. 9 (5): 1–6. 
3Morgan, H. (2014) Using digital story projects to help students improve in reading and writing. 
Reading Improvement, 51(1), 20-26. 
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Не можем обаче да не отчетем, че днес се намираме вече в ситуация, в която 

немалка част от възрасните също са израснали с дигитални технологии, дори и да не 

са буквално „родени с дигиталните технологии“. Такава до голяма степен е ситуацията 

и в България. Това, че в общества като нашето родителите са свикнали с дигиталната 

среда и се ориентират в нея, би трябвало да им дава самочувствие да осъществяват 

по-активна подкрепяща намеса и даже контрол над ползването на технологиите от 

техните деца.  

 

 

 

 

 

 

Относно този доклад  

Настоящият текст представлява тематичен доклад за родителската подкрепа и 

намеса, опиращ се на проведено в края на 2016 г. от МаркетЛинкс по поръчка на 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ национално представително 

изследване сред деца на възраст 9-17 г., използващи интернет, за тяхното поведение 

онлайн, както и за начина, по който родителите им участват в този процес 

(Методология, стр. 24). 

Настоящият доклад е един от трите тематични доклада, които фондацията 

предлага, за да представи анализ на данните от социологическото изследване от 

гледна точка на три различни тематични фокуса. Представеният тук доклад се опира 

изцяло на анализ на емпирични данни от социологическото изследване, ползващо 

количествения емпиричен метод. Използван е и компаративен анализ, сравняващ 

данните от изследването с данните от предишно представително изследване, 

направено през 2010 г. от изследователската мрежа EUKO (European Kinds Online), сред 

деца и родители от държавите от Европейския съюз, включващо и представителни 

данни, отнасящи се за България (Методология, стр. 24).  

В този доклад разглеждаме подкрепящата намеса на родителите по отношение 

на развиването на дигитални умения у децата, като използваната от нас дефиниция за 

дигитална грамотност, следва рамката за дигитална компетентност, изработена от 

Европейския съюз– DigComp (Digital Competence Framework), както и рамката за 

медийна грамотност на EAVI (European Association for Viewer's Interests, 2010). Двете 

концептуални рамки в голяма степен се припокриват и дефиницията, която използваме 

и която е изведена от тях, включва пет основни компонента, свързани със съответните 

дигитални умения, а именно: умението за намиране и оценка на информация, умението 

за комуникация през дигиталните канали, умението за създаване на дигитално 

съдържание, умение за поддържане на онлайн безопасност, умението за решаване на 

проблеми. Докладът, посветен на дигитално-медийната грамотност на децата, съдържа 

подробно излагане и анализ на данните, свързани с развитието на тези умения, както и 

разбиване на тези умения на под-уменията, включени в тази концептуална рамка. В 

рамките на този доклад обаче нас ни интересува най-вече до каква степен родителите 

оказват активна подкрепа на децата си, за да могат те да развиват своята дигитално-

медийна грамотност (Методология, стр. 25).  
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В рамките на изследването децата са разделени на възрастови категории, 

понеже всяка от тях си има свои специфики като употреба на интернет и умения: деца 

под 9 г., деца на възраст 9-11 г., деца на възраст 12-14 г. и деца между 15 и 17 г. Тъй 

като възрастните са интервюирани в качеството им на родители, в контекста на 

изследването те са разпределени в категории според възрастта на децата им. Базата, 

която е използвана, включва родители/настойници на деца на възраст: под 9 г. (130), 9-

11 г. (400), 12-14 (277), 15-17 (323). По този начин е възможно да се проследят 

различните подходи и тенденции по отношение на родителската намеса спрямо 

различните възрастови групи от деца (Методология, стр. 25). 

Използваният метод е лични интервюта, проведени сред 1000 деца и 1000 

родители, като въпросникът е разработен на основата на въпросите, първоначално 

използвани от изследователската мрежа „Децата от Европейския съюз онлайн“ (EU Kids 

Online). Родителите бяха интервюирани, както за своята собствена употреба на 

интернет, така и за онлайн поведението и за обичайната употреба на Мрежата на 

техните деца. Базата на изследването включва родители на деца на възраст 9-11 г. 

(400), родители на деца на 12-14 г. (277) и родители на деца на 15-17 г. (323). Освен 

това в 130 семейства, в които имаше и деца под 9-годишна възраст, родителите бяха 

интервюирани и за тях относно това какво им позволяват да правят онлайн 

(Методология, стр.25). 

Като дизайн извадката е многостепенна гнездова случайна извадка, 

стратифицирана по област и тип населено място (столица, голям град, средно голям 

град и малко населено място), съчетана с квота по етнос. Като инструментариум са 

ползвани струкурирани въпросници за деца и за родители, като този за родителите е с 

продължителност около 15-20 мин. и включва, както въпроси, свързани с употребата на 

Интернет от страна на интервюираното дете, така и за дете под 9 г. (ако има такова в 

домакинството). При база от 1000 интервюирани родители 79.4% са жени (от които 72% 

са майки), а 20,6% са мъже (18.2% бащи). Диспропорцията може да се тълкува като по-

ниска степен на ангажираност на бащите (Методология, стр. 24). 

 

 

Информацията  

Списъкът на основните умения за боравене с информация включва както 

умението за търсене и филтриране на информация, така и умението за оценка на вече 

намерената информация. Т. е. тук влиза и умението за критично мислене. Въпросът, 

който следва да си зададем, е до каква степен родителите се чувстват уверени, доколко 

наистина могат и доколко реално оказват подкрепа на децата си при търсенето и 

оценяването на информация в интернет. Тук би било от полза да сравним нивото на 

компетентност по отношение на намирането и оценката на информация, което 

декларират самите родители с компетентността, която заявяват децата. 
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Повечето от родителите използват интернет редовно (69.7%) – както в почивното 

и време, така и на работното си място. Около една трета от анкетираните (30.1%) 

използват интернет само веднъж в седмицата или по-рядко (Фигура 1). 

Фигура 1. Въпрос: Колко често използвате итнернет Вие лично? 

Въпреки активното присъствие на родителите в интернет, важно е да се 

отбележи, че от друга страна, 65.2% от децата са заявили, че знаят повече от 

родителите си за интернет – Фигура 2 (43,4% са отговорили, че за тях напълно се отнася 

това твърдение, а 21.8% - че се отнася за тях до голяма степен). 77.5% от децата са 

убедени, че знаят много за интернет – Фигура 2 (44.7% са отговорили, че за тях напълно 

се отнася това твърдение, а 32.8% - че до голяма степен се отнася за тях). Интересно е 

обаче да проследим дали имаме наистина по-висока компетентност на децата по 

отношение на съвсем конкретни дигитални умения.  

Когато говорим за родителската подкрепа по отношение на  умението за търсене 

и оценка на информация в интернет, би било целесъобразно най-напред да сравним 

данните, свързани и с родителите, и с децата, за да установим до каква степен 

родителите приемат, че са способни да окажат подкрепа. Тук говорим за субективна 

самооценка (дали родителите и децата са отговорили, че притежаването на 

съответното умение изцяло се отнася за тях). Разбира се, може да се предположи, че 

има и такива родители (както и деца), които смятат, че се справят, без да са достатъчно 

компетентни), което би направило тези данни недостатъчни от гледна точка на 

измерването на реалната дигитално-медийната грамотност. В случая обаче 

субективната самооценка е от голямо значение, тъй като в субективното усещане на 

родителите за нивото им на компетентност във връзка с дадено дигитално умение 

влияе пряко на степента на подкрепата, която оказват на децата си. Т. е. дори и 

родителят да притежава достатъчна компетентност (или поне по-голяма от тази на 

детето), за да му окаже подкрепа, ако субективното му усещане е, че не е достатъчно 

компетентен, той най-вероятно няма да предостави подкрепяща намеса. 

Интересно е, че при сравнение на данните, идващи от децата с тези, идващи от 

родителите, се забелязват относително близки стойности. Повечето родители (82.5% - 

Фигура 2) твърдят, че   умеят лесно да изберат най-подходящи ключови думи, по които 

да търсят информация в интернет. Процентът от децата, които твърдят, че могат да 

направят това е само с малко по-нисък (79.3%). При родителите делът очаквано е по-

висок, но само с 3% спрямо този на децата. Нещо повече, когато става дума за 

намиране на практическа потребителска информация като например проверяване на 

цените на мобилни приложения, делът на децата, които заявяват, че могат лесно да 

Никога, 
11.2%

Много 
рядко, 
8.4%

Поне веднъж 
месечно, 1.5%

Поне веднъж 
седмично, 9.0%

Всеки или 
почти всеки 
ден, 31.4%

Няколко 
пъти на 

ден, 24.3%

Постоянно, 
14.2%
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проверят цените, е дори малко по-висок (66.8%) от този на родителите, които твърдят 

същото (64.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Въпрос: До каква степен следното се отнася до Вас?  

 
И при децата, и при родителите имаме относително нисък дял (в сравнение с 

дяла от респонденти, които твърдят, че имат други дигитални умения) от заявилите, че 

могат лесно да проверят дали нещо, публикувано онлайн, е истина, като, очаквано, 

делът е по-голям при родителите, но тук става дума за разлика само от 5% (Деца: 57%. 

Родители: 52%). Това умение е пряко свързано със способността за критично мислене 

и оценка на данните. То обаче по-близо до дъното на списъка с дигиталните умения, 

отколкото до върха. Така че, разглеждайки въпроса за родителската подкрепа за 

развиване на уменията на децата да намират и оценяват информация, можем да 

предположим, че по-ниската степен на увереност у родителите в способността им да 

определят достоверността на информацията, е свързана и с намаляване на намесата 

им. 

35.20%

44.20%

47.40%

47.70%

52.00%

53.30%

65.20%

66.80%

71.80%

73.10%

74.20%

77.50%

79.30%

82.00%

82.60%

86.20%

33.70%

46.10%

50.90%

45.50%

57.00%

66.40%

64.40%

66.40%

75.80%

75.10%

82.50%

83.90%

84.30%

83.90%

Знам как да използвам език за програмиране

Знам как да създам страница в интернет (уебсайт)

Знам коя информация онлайн е защитена с авторски права 

Понякога се озовавам в сайтове, баз да знам как съм стигнал/а до там

Мога лесно да проверя дали нещо публикувано онлайн е истина

Знам как да инсталирам приложения на мобилно устройство

Знам повече за интернет от родителите си

Знам как да проверя цената на мобилни приложения

Знам как да публикувам (клипове, музика, които сам съм създал/а)

Знам как да проверя настройките за поверителност в профила си

Знам как да променя кой вижда нещата, които качвам

Знам много неща за използването на интернет

Успявам лесно да избера подх. Ключови думи, по които да търся 
информация

Знам каква информация трябва и не трябва да споделям онлайн

Знам как да изтривам хора от моите контакти

Знам как да запаметя снимка, която съм намерил/а онлайн

Дигитални умения на децата и родителите

Родители Деца
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Едно възможно обяснение на тази ситуация, опирайки се на данните, е тъкмо 

във връзка със спецификата на предаването на информация в дигиталната епоха. 

Докато, както казахме по-горе, в традиционното общество възрастните са тези, които 

обучават децата, като им предават вече известната им информация за света и ги  

научават как сами да намират и оценяват нова информация, в контекста на 

съвременната дигитална среда, имаме вече една нова ситуация, в която промените 

стават много по-бързо, отколкото в предишните епохи. Децата се оказват по-бързо 

адаптиращи се. Тук не е необходимо да става дума непременно за някаква качествена 

разлика в мисленето на децата спрямо това на родителите, както предполага 

представата за „родени с дигиталните технологии“ и „дигитални имигранти“. Променена 

е обаче самата информационна среда и съответно установените начини за предаване 

на информация стават неактуални. Това дискредитира до известна степен родителите 

като източник на информация за децата, а от друга страна влияе на самочувствието на 

самите възрастни по отношение на компетентността им. 

 

Комуникация и сътрудничество  

Друга основна функция на дигиталните технологии, освен информационната, е 

комуникационната. Тя включва взаимодействие чрез технологиите, споделяне на 

информация и съдържание, но също и гражданска активност онлайн, сътрудничество 

чрез дигитални канали, както и темите, свързани с етикета на поведение онлайн 

(популярен също като „нетикет“). Важно е да разгледаме: 1) Дали родителите 

осъществяват контрол върху онлайн комуникацията на децата си? 2) Дали родителите 

проактивно подпомагат развитието на комуникационните умения и уменията за 

сътрудничество на децата си (напр. дали се ангажират да правят заедно неща в 

интернет)? 

Въпросът за родителската подкрепа във връзка с онлайн комуникацията на 

децата също стои по интересен начин. Данните показват доста либерално отношение 

на родителите към активността на децата им в интернет, дори когато става дума за деца 

под 9-годишна възраст. 

 

 

 

 

Фигура 3. Въпрос: Моля, кажете за всяко от тези неща дали ПОНАСТОЯЩЕМ на 
детето Ви е разрешено да ги прави през цялото време, разрешено му е да ги прави 
само след Вашето (на ваш родител/друг човек, който полага грижи) позволение 
или под Вашия контрол или не му е позволено да ги прави никога.  
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Това е очаквано и разбираемо, когато става дума за по-големи деца (в 

категорията 15-17 г.), на които е естествено да се дава по-голяма самостоятелност, 
въпреки че и при тях дял от 82%, които могат да ползват уеб-камера по всяко време без 
наблюдение изглежда твърде висок (Фигура 4). Обаче виждаме доста голям дял от 
деца, които могат да извършват съответната дейност в интернет по всяко време и в 
категорията „12-14 г.“ и дори в категорията „9-11 г.“ (макар и делът, естествено да става 
по-малък, когато възрастта пада). Например, повече от една трета от децата на възраст 
между 9 и 11 г. могат да ползват уеб-камера по всяко време без наблюдение и 
специално разрешение и даже 14% от децата под 9 г. могат да го правят (Фигура 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Въпрос: За всяко от следните неща, моля, кажете дали на Вашето дете 
ПОНАСТОЯЩЕМ  му е позволено да ги прави по всяко време, да ги прави само 
след Вашето (или на Ваш родител/ на друг човек, полагащ грижи) разрешение и 
под конртол, или никога не му е позволено да ги прави.  
 

Да използва уеб-камера 
[напр. за Skype разговор или 
видео чат] 

   

Под 9 г. 

9-11 г. 

12-14 г. 

15-17 г. 
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Да сваля музика или филми 

   

Под 9 г. 

9-11 г. 

12-14 г. 

15-17 г. 

  

Да посещава страници на 
социални мрежи (напр. 
Facebook) 

   

Под 9 г. 

9-11 г. 

12-14 г. 

15-17 г. 

  

Да гледа видео клипове 
(напр. в YouTube) 

 

 

Под 9 г. 

9-11 г. 

12-14 г. 

15-17 г. 

  

Да играе игри с други хора 
онлайн 

  

Под 9 г. 

9-11 г. 

12-14 г. 

15-17 г. 

  

Да посещава чат-стаи 

  

Под 9 г. 

9-11 г. 

12-14 г. 

15-17 г. 

 
 

В сравнение с данните от изследването от 2010 г. на EUKO имаме занижаване 
на родителския контрол при повечето разглеждани дейности на децата в интернет. Така 
напр. забелязваме увеличаване на дела на децата, на които им е позволено по всяко 
време да гледат видеоклипове по интернет – от 61.5% през 2010 на 75% през 2016 г. 
(Фигура 5). Още по-сериозен ръст се наблюдава при децата, които могат да ползват 
социалните мрежи (по всяко време) – от 49.8% на 66.8% (Фигура 5), както и при тези, 
които могат да качват снимки, видео и музика без родителско разрешение – от 36.4% 
на 60.9% (Фигура 5). Същевременно делът на децата, които могат по всяко време да 
свалят музика и филми остава почти непроменен, но е също висок (68% – Фигура 5). 
 
 
Фигура 5. Въпрос: Разрешавате ли на детето си да прави следните неща в 
интернет по всяко време?  
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За да се обяснят тези резултати, са възможни две хипотези:  
а) подценяване на риска от даване на твърде голяма независимост на децата;  
б) по-високо доверие на родителите към децата, че могат да решават 
проблемите сами (най-вече към по-големите, но дори към децата от 
възрастовата група "12-14 г.” и дори в тази на децата от 9-11 г. (от които 
например повече от една трета могат  да ползват уеб-камера по всяко време).  

 
Родителската роля по отношение на развиването на комуникационните умения 

на децата не се свежда само до контролиращата функция при онлайн общуването, която, 
както виждаме, е занижена. Развиването на комуникационни умения включва и умението 
да си сътрудничиш с други. Затова е важно доколко родителите разговарят с децата си 
по конкретни теми, свързани с интернет, и особено - доколко те правят нещо в интернет 
заедно с децата си, за да подпомогнат у тях развитието на умението за съвместно 
действие с други хора.  
 

Когато става дума за този тип подкрепяща намеса от страна на родителите, се 
забелязва относително нисък дял на активно подкрепяне на децата. По-високи 
проценти (около и над половината от родителите) забелязваме при въпросите, 
отнасящи се до разговора с децата. Най-висок процент от родители, отговорили 
положително, виждаме при отговора на въпроса дали окуражават децата си да 
изследват и учат в интернет – 61.5% (Фигура 6). Над половината от родителите (58.6%) 
разговарят с децата за онлайн дейността на последните. Същевременно делът от 
родители, които разговарят с децата си за това какво да правят, ако нещо ги притесни 
или разстрои в интернет, е едва 39.8% (Фигура 6).  
 
 
Фигура 6. Въпрос: Когато Вашето дете използва Интернет, Вие…? 

  

 
 

 

67.60%

49.80%

61.50%

36.40%

68% 67%

75%

60.90%

Да сваля музика и 
филми

Да посещава социалните 
мрежи

Да гледа видеоклипове 
по интернет

Да споделя снимки, 
видеа, музика с други 

онлайн

2010 2016
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Само една 36.1% от родителите сядат заедно с детето, за да правят нещо 

заедно в интернет (Фигура 6). Очаквано, процентът е най-висок при родители на деца 

под 9 годишна възраст 40.8%, но все пак дори и при тях виждаме, че 59.2% предпочитат 

да оставят детето да се занимава само онлайн. По-висок процент откриваме и при 

родители на деца във възрастовата категория (9-11 г.) – 44% (Фигура 7). Този процент 

е по-висок от процентите в другите възрастови категории, но е важно да отбележим, че 

и тук повече от половината от родителите не извършват съвместни дейности с децата 

си в интернет. Делът от родители на деца във възрастовата категория (12-14 г.), които 

сядат заедно с децата си, за да правят с тях общи неща онлайн е само 30.3% (Фигура 

7).  

При родителите на деца на възраст 15-17 г. говорим за 31.3% (Фигура 7). 

 

Фигура 7. Въпрос: До каква степен всяко от следните твърдения се отнася 

до Вас?  

 

Заедно с детето си извършвате 

някакви дейности в интернет 

 

Помагали сте на детето си за 

проблеми, свързани с интернет 

 

Детето Ви Ви е помагало за 

проблеми, свързани с интернет 

 Всички родители (1000 респ.) 
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 Родители на деца на 9-11 г. (400 

респ.) 

 Родители на деца на 12-14 г. (277 

респ.) 

Родители на деца на 15-17 г. 

(323 респ.) 

 

Много е важно да се отбележи, че процентът от деца, които са помагали на 

родителите си за проблеми, свързани с интернет, е повече от два пъти по-висок (66.0%) 

от дяла на родители, които са помагали на децата си – 29.5% (Фигура 7). Очаквано, 

делът от деца на възраст 15-17 г., които са помагали на родителите си за проблеми в 

интернет, е по-висок (75%), но дори процентът от деца, на възраст 9-11 г. пак е по-висок 

(57%) от този на родителите, които са помагали на тези деца – 41.5% (Фигура 7). Тези 

данни показват, че децата всъщност имат желание и са готови да си сътрудничат със 

своите родители. 

Когато става дума за родителска подкрепа за развиване на комкуникационни 

умения и умения за сътрудничество, се наблюдава същия феномен, който описахме 

във Въведението, а именно – отслабване на подкрепата с нарастването на възрастта 

на децата. Родителите не са непременно неспособни да подкрепят децата си. Обаче те 

биха могли да са разколебани, тъй като не се чувстват достатъчно компетентни да 

контролират процеса. Работата е там, че много родители приемат, че децата им са по-

компетентни относно новите технологии и това е причина да им дават повече 

самостоятелност  (както ще видим, същото се отнася и за другите дигитални умения на 

децата).  

Ако обобщим: когато става дума за родителска подкрепа по отношение на 

развитието на уменията за комуникация и сътрудничество, данните показват, че 

родителския контрол е относително слаб – родителите подценяват риска от даването 

на твърде голяма независимост на децата и имат твърде голямо доверие в 

способността на децата да се справят с проблемите сами. В същото време процентът 

на децата, които помагат на родителите си за проблеми, свързан и с интернет, е повече 

от два пъти по-голям (66.0%) от дяла на ропдителите, които помагат на децата си 

(Фигура 7). Ако става дума за развиване на уменията на децата за сътрудничество, 

данните показват, че две трети от родителите (63.9%) не се ангажират с дейности 

онлайн, който да извършват съвместно с децата си (Фигура 7). 

 

 

Безопасност  

Когато говорим за безопасност, трябва да имаме предвид, че и в това отношение 

отново би следвало да се очаква влияние от двата основни фактора, които трябва да 

се разграничат. Първият – на съвсем естественото развитие на децата, което 

предполага даването на все по-голяма самостоятелност с напредването на възрастта 

им. Вторият – разколебаването на родителите, че са достатъчно компетентни в бързо 

променящата се дигитална среда, което да води до отслабване на контрола и, в края 

на краищата, излагане на децата на по-големи рискове. 
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Дали това се потвърждава от данните? Данните показват, че процентът от 

родители, които използват програми за родителски контрол остава относително нисък 

– 21,6% (Фигура 8), въпреки че се наблюдава значителен ръст спрямо 2010 г., когато 

делът е бил само 12% (според изследването на EUKO). Делът е нисък дори при по-

малките деца: 19,2% при деца под 9 години – Фигура 8 (което донякъде може да се 

обясни с това, че в тази възраст онлайн дейностите на децата не са толкова рискови 

според родителите) и 26,8% от родителите на деца на възраст 9-11 г. използват 

софтуер за родителски контрол (Фигура 8). 

 

Фигура 8. Въпрос: Използвате ли някое от следните неща? 

От една страна, повечвето от родителите (73.6%) заявяват, че могат да помогнат 
на детето си да се справи с нещо, което го е разтревожило в интернет (26.8% смятат, 
че са напълно способни да помогнат и още 46.8% заявяват, че могат да помогнат в 
голяма степен). От друга страна обаче, почти същият голям дял от родителите (72.4%) 
изразяват увереност, че децата им са способни да се справят и сами с нещата, които 
ги притесняват в интернет (27.8% смятат, че децата им са напълно способни да се 
справят сами, а още 44,6% считат, че децата са способни да се справят в голяма 
степен). В същото време половината от децата (52.1%) споделят, че са имали спорове 
с родителите си заради времето, прекарано от тях в интернет. 

Забелязва се известно разминаване между заявеното от децата доверие към 
родителите и реалното обръщане към тях при проблем (свързан с интернет).  
Относително голям дял от децата (86%) споделят, че за тях е лесно да говорят с 
родителите си, когато нещо ги е разстроило като цяло, не само в интернет (57.1% считат 
това за много лесно, а други 28.9% - за по-скоро лесно – Фигура 9). Само 12.5% смятат 
това за трудно, а едва 1.5% за много трудно. Повето от децата (78.6%) смятат, че 
семейството иска да помогне. Само, 2.4% смятат, че това е малко вярно и едва 1.7% 
отговарят, че това изобщо не е вярно. 
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Фигура 9. Въпрос: Колко е лесно за теб да разговаряш с родител(ите) си/хората, 
които се грижат за теб за нещата, които те разстройват като цяло? 
 

 

 
 

Също така е важно да се отбележи, че мнозинството от децата заявяват, че 
когато нещо ги е разтревожило в интернет, се обръщат към майката – 47% (Фигура 
10), докато приятелят/приятелката на същата възраст остава на второ място – 36%. 
Бащата остава на трето мяст – 23% (като децата, които са отговорили, че се обръщат 
към него, са два пъти по-малко в сравнение с тези, които са споделили, че се обръщат 
към майката – Фигура 10). Голямата разлика говори за недостатъчна ангажираност на 
бащите. Важно е да се отбележи, обаче че близо една пета от анкетираните деца (18%) 
не са се обърнали за помощ към никого. 
Фигура 10. Въпрос: Последния път, когато нещо те притесни или разстрои в 

интернет, поговори ли с някого за това, което се случи? 

 
 Повечето от децата споделят, че семейството ги подкрепя – 82.7% казват, че 
техните родители ги хвалят, когато се справят добре (59.9% - че родителите много често 
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ги хвалят, а 29.8% споделят, че това се случва често). Значителна част от децата 
твърдят, че родителите им са разговаряли с тях за интернет безопасността и как да се 
предпазват онлайн – 43.1% (17.9% заявяват, че това родителите им го правят често, а 
25.2% - че го правят често – Фигура 11).  
 
Фигура 11. Въпрос: Твоите родители… 
 
 

Са ти давали съвет как да се 
предпазиш от рисковете в интернет 

 
 
 
 

Са ти давали съвет как да учиш 
нови неща в интернет  

 
 

В същото време голяма част от децата споделят, че никога или почти никога не 
са казвали на родителите си, че нещо ги е разтревожило в интернет – 62.9% (Фигура 12: 
43.7% – никога не са казвали; 19.2% – почти никога не са). Последното се потвърждава 
и от отговорите на родителите, при които делът е дори по-голям – 73.2% (56.7% от 
родителите споделят, че децата им никога не са им казвали нещо да ги е разтревожило 
в интернет, а други 16.5% отговарят, че почти никога не са им казвали – Фигура 12).  
  
 

Фигура 12. 
 

При децата на възраст от 9 до 17 г. делът е около 50%, а при тези под 9 г. е 
значително по-голям – 92% (вероятно им е по-трудно да артикулират проблема или 
дори да го идентифицират, или просто защото тук родителският контрол е по-голям). 
Вероятността голямата част от децата никога да не са се сблъсквали с проблем, който 
да е достатъчно сериозен, за да говорят с родителите си за помощ и подкрепа е твърде 
малка.  
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Фигура 13. Въпрос: Вашето дете…? 

 
 
 

Възможно обяснение на тези данни е, че децата са попадали в тревожни 
ситуации в интернет, за които да се е налагало да се обърнат към родителите си, но 
въпреки заявеното доверие към родителите, все пак са предпочели да не се обърнат 
към тях. Възможно е децата да не смятат, че проблемът би изглеждал сериозен на 
родителите им или въпреки че смятат че родителите са добронамерени, все пак 
изпитват страх, срам, притеснение или пък не смятат че споделянето с родителите би 
помогнало. 
 

Процентът на родителите, които посочват установяването на връзка на децата 
им с непознат в интернет за най-голяма своя тревога, е 39.7% (попада в средата на 
списъка с най-големите родителски тревоги – Фигура 14). За сравнение за 70% най-
голямата тревога е как се справя детето в училище (Фигура 14). Само около една пета 
(21.1%) пък посочват като основно свое притеснение детето им да разкрива свои лични 
данни онлайн.  
 
 
 
 
 

56.7%

34.0%

21.8%

41.2%

33.0%

43.6%

16.5%

11.7%

13.4%

18.2%

14.0%

14.4%

20.6%

26.8%

37.1%

24.2%

31.4%

24.8%

4.5%

17.7%

21.0%

12.6%

16.5%

12.3%

1.7%

9.8%

6.7%

3.8%

5.1%

4.9%

казвало ли Ви е за неща, които са го разстроили 
или разтревожили в интернет?

помагало ли Ви е в случаи, в които Вие сте имали 
затруднения с използването на интернет?

започвало ли е разговор с Вас относно това, което 
той/тя прави в интернет?

искало ли е съвет от Вас как да се държи онлайн?

питало ли Ви е за продукти и/или услуги, които е 
видяло да се рекламират онлайн?

молило ли ви е за помощ за ситуация в интернет, с 
която не може да се справи?

Никога Почти никога Понякога Често Много често



18 
 

Фигура 14. Въпрос: Мислейки за детето си, кое от следните неща ви притеснява 
най-много? 

 
 

Изследването разкрива, че повече от една трета (33,8%) от профилите на 
децата, регистрирани в социалната мрежа Фейсбук са публични, така че всеки може да 
ги види, което във всички случаи създава повишен риск за тези деца (в платформата за 
видеосподеляне YouTube публични са 35% от профилите на децата).  Може да се 
направи извод, че тук става дума за занижен родителски контрол (неразбиране или 
подценяване на проблема). 

  
 Ако родители не са достатъчно компетентни, то тогава кои източници на 

информация бих предпочели? Родителите имат високи очаквания към училището като 

източник на информация за безопасността в интернет, но изглежда тези очаквания не 

са достатъчно адекватно посрещнати. Родителите, които (заявяват, че) реално 

получават информация от училището са по-малко от половината (22.5%) от тези, които 

го посочват за желан източник на информация – 46.4% (Фигура 15).  

 
 
 
 
 
Фигура 15. Въпрос 1: Като цяло от къде получавате информация и съвети за 
инструментите за безопасност и за безопасната употреба на интернет? 
         Въпрос 2: От къде бихте желали да получавате информация и съвети 
за в бъдеще? 

70.0%

69.5%

68.5%

64.1%

44.7%

39.7%

32.7%

30.4%

27.3%

21.1%

19.6%

11.4%

0.2%

Как се справя в училище

Да стане жертва на престъпление

Здравословното състояние на детето ми

Да бъде наранен/а по пътищата

Тормоз или лошо отношение от други деца

Установяване на контакт с непознати в Интернет

Виждане на неподходящи материали в Интернет

Липса на достатъчно пари да се грижа за детето

Пиене на твърде много алкохол / приемане на 
наркотици

Да разкрива лична информация онлайн

Да се забърка в неприятности с полицията

Неговият / нейният сексуален живот

Без отговор

Всички родители
/1000 респ./
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Процентът от родители, които посочват сайта на Националния център за 

безопасен интернет safenet.bg като желан източник на информация, е 17,5%, а делът 

на тези, които заявяват, че действително го използват като източник е само 6.5% 

(Фигура 15).  

Относително голям дял от респондентите – 22% са отговорили, че не получават 

отникъде информация за безопасността в интернет, а 8.7% са заявили, че не желаят да 

получават такава информация, което е тревожна тенденция (Фигура 15).   

 

Заключения 

В дигиталната епоха родителството е предизвикателство, тъй като често децата 
не са по-малко компетентни относно използването на новите технологии и дигитални 
устройства, а понякога дори са по-компетентни от родителите си. Дори това не винаги 
да е вярно (а и даже децата да имат относително високо ниво технически умения, това 
не означава, че са развили в достатъчна степен дигитално-медийните си умения и че 
са подготвени за дигиталната среда), важното е, че родителите приемат, че децата им 
са по-компетентни в употребата на новите технологии. Така децата често навлизат в 
дигиталния свят без адекватна родителска подкрепа и контрол. Това води до 
тревожната тенденция за намаляване на възрастта, в която децата получават по-
голяма автономия в дигиталната среда.  

 
Тази тенденция не е просто отражение на естествения процес на порастване, 

при който родителите постепенно дават по-голяма свобода на децата си, и който се 

случва и при традиционния модел на предаване на знанието между поколенията. В 

дигиталната епоха към този естествен процес се добавят и допълнителни фактори, 

които повлияват на отношението на родителите към дейността на децата им в интернет. 
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Най-важният сред тях е, че родителите не винаги се чувстват (аи невинаги са) по-

компетентни от децата си в бораването с бързо развиващите се дигитални технологии.  

От гледна точка на скоростта, с която се развиват и променят дигиталните 

технологии, изглежда, че дори и родителите, немалка част от които вече се ориентират 

в дигиталната среда, все пак са усвоили модел на ползване на технологиите, който вече 

е остарял спрямо актуалната дигитална среда, в която живеят техните деца. Това ги 

разколебава и е възможно родителската подкрепяща намеса по отношение на 

активността на децата в интернет да отсъства и в случаи, когато е възможна и 

необходима. От друга страна се случва, дори и при тази част от родителите, които не 

са разколебани, подкрепящата намеса, която предлагат, не винаги да е съвсем 

адекватна. Така тук не става дума само за естествения процес на постепенно даване 

на по-голяма свобода на децата, защото това се случва и при традиционния модел на 

предаване на знанието. Тук става въпрос за проблем със самия модел. Освен това, 

изглежда, че тенденцията е възрастта, на която децата да получават по-голяма 

самостоятелност в дигиталната среда, да пада и реално вече да е по-ниска от 

възрастта, в която децата получават по-голяма самостоятелност за свои дейности 

офлайн. В края на краищата в тази ситуация освен че децата биват изложени на по-

големи рискове, често са лишени също и от подкрепяща намеса, за да развиват 

дигиталните умения, които са им нужни, дори и в случаи, когато такава намеса е 

необходима. Освен това се очертава едно поле, в което родителската намеса е по-

слаба, отколкото в останалите сфери (полето на дигиталната среда). При това тук става 

дума именно за поле, което непрекъснато се разширява и вече заема голяма част от 

живота не само на децата, но и на възрастните.  

● Две от три деца (65.2%) смятат, че знаят повече за интернет от родителите си (Фигура 
2). Ако сравним дяла на децата, които са уверени в своите дигитални умения с този на 
родителите им, заблелязваме много близки стойности. Например повечето от децата 
(79.3%) отговарят, че могат лесно да подберат ключови думи, по които да търсят 
информацията, която им е необходима, в интернет (Фигура 2). Процентът на родителите 
е само с 3% по-висок от този на децата. Делът от деца, които могат да намерят полезна 
информация като да проверят цената на мобилно приложение, дори е малко по-голям 
(66.8%) от този на родителите (64.4%) – Фигура 2. 
 
● Данните поиказват твърде либерално отношение на част от родителите към 
дейността на децата им в интернет (напр. на 58.4 % от децата им е позволено да 
използват уеб-камера по всяко време; на повечето от децата им е позволено да свалят 
музика и видео по всякоо време без родителски контрол (Фигура 3). 
 
● Родителският контрол върху повечето от дейностите на децата в интернет е 
отслабнал от 2010 г. насам (ако сравним данните с изследването на от 2010 г.) – напр. 
делът на децата, на които им е позволено да гледат видеоклипове по всяко време е 
нарастнал от 61.5% през 2010 г. до 75% през 2016 г. (Фигура 5); забелязва се и 
значителен ръст в процента от деца, на които им е позволено да използват социалните 
мрежи по всяко време – от 49.8% на 66.8% (Фигура 5), а също така и на дяла от деца, 
които могат да качват снимки, музика и видеоклипове по всяко време, без да искат 
разрешение – от 36,4% на 60,9% (Фигура 5). 
 
● Процентът от деца, които са помагали на родителите си за проблеми, свързани с 
интернет е повече от два пъти по-висок (66.0%) от дяла на родителите, които са 
помагали на децата си – 29.5% (Фигура 7). 
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● Само 36.1% от родителите сядат с децата си, за да правят нещо заедно в интернет, 
което би могло да подпомогне развиването на умения за сътрудничество у децата 
(Фигура 7).  
 
● Много деца споделят, че никога не са казвали на родителите си за нещо, което ги е 
притеснило в интернет – 62.9% (43.7%, а на 19.2% почти никога не са казвали – Фигура 
12). Това се потвърждава от отговорите на родителите –от тях споделят, че децата им 
никога не са казвали, че нещо ги е притеснило в интернет 73.2% (на 56.7% никога не са 
им казвали, а на 16.5% - почти никога не са – Фигура 12)  
 
● Данните показват също по-ниска степен на ангажираност на бащите, в сравнение с 
майките и връстниците – децата, които са разговаряли с бащите си, когато нещо ги е 
притеснило в интернет, са наполовина по-малко (23%) от тези, които са говорили с 
майките си – 47% (Фигура 10). 
Въпреки че това е естествено при по-малките деца, не би следвало да се очаква при 
по-големите.  
 
● Родителите имат високи очаквания мкъм училището като източник на информация за 
безопасността в интернет, но те не са адекватно посрещнати. Родителите (които 
казват), че действително получават информация от училището са по-малко от 
половината (22.5%) от тези, които посочват училището като желан източник на 
информация – 46.4% (Фигура 14).  
 

 

Препоръки  

Търсене на информация и подкрепа. Родителите не се чувстват толкова 

дигитално компетентни колкото децата си, особено, когато последните порастнат. 

Иронията е, че рисковете нарастват с нарастването на възрастта на децата. Все пак 

родителите биха могли да преодолеят усещането си за несигурност и недостатъчна 

компетентност. Те биха могли да търсят активно информация за дигиталната 

грамотност, както и съвети за безопасната употреба на интернет от надеждни 

източници, като напр. Националния център за безопасен интернет. Те биха могли да 

изискват подкрепа и от държавните институции като училищата и Министерството на 

образованието и науката.  

 

Родителски контрол и даване на независимост. Родителите биха могли да 

запазят по-голям контрол върху дейността на децата си в интернет, особено върху 

дейности, които включват възможността за установяване на контакти с непознати, като 

използването  на социалните мрежи или на уеб-камера. Те биха могли да използват 

програми за родителски контрол, особено когато става дума за по-малки деца.  

Окуражаване на ученето. Допитване до децата за съвети. При по-големите 

деца не е препоръчително да се поддържа същото ниво на контрол. Вместо това 

родителите биха могли да ги насърчават да мислят самостоятелно и да научат повече 

за безопасността в интернет. Освен това те биха могли и да се допитват до децата си 

за съвет, което би ги стимулирало младите хора да учат още повече.  

Поощряване на децата да споделят. Въпреки че много родители и деца 

споделят, че често са имали разговори относно безопасността в интернет, в същото 

време много от децата не са казвали на родителите си, че нещо ги е притеснило в 
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онлайн. Родителите би следвало да ги окуражават да споделят повече за своя собствен 

опит в Мрежата.  

Ангажиране на бащите. Въпреки че е естествено за по-малките деца да търсят 

помощ от майките си, данните ясно показват, че бащите не са достатъчно ангажирани 

с развиването на дигиталните умения на децата си. Както бе споменато по-горе, децата, 

които се обръщат към бащите си, когато нещо ги разтревожи в интернет, са само 

наполовина (23%) от тези, които разговарят с майките си – 47% (Фигура 11).  

Извършване на съвместни дейности в интернет с децата. Последното може 

лесно да се осъществи, ако родителите сядат по-често с децата си, за да правят общи 

неща в интернет. По този начин те биха могли да окажат подкрепа за развиването на 

уменията за сътрудничество на децата си, като същевременно биха могли да 

осъществяват контрол върху онлайн дейността на младите хора по един по-

ненатрапчив начин. Както бе споменато по-горе, само 36.1% от родителите сядат 

заедно с децата си, за да извършват общи дейности онлайн, което би могло да 

подпомогне развиването на умения за сътрудничество у децата.  

Този доклад разкрива, че родителският контрол в България отслабва, а 

родителската подкрепяща намеса отсъства в много случаи, в които е необходима. 

Родителите не са достатъчно уверени, че имат по-високо ниво на дигитална 

компетентност от децата си, а често и действително не са по-компетентни от тях. В 

същото време децата не са непременно дигитално грамотни и все пак се нуждаят от 

подкрепа и съвети от страна на родителите си. А отсъствието на родителска подкрепа 

излага децата на по-голям риск.  

Методология 

През септември 2016 г. Фондацията „Приложни изследвания и комуникации“, 
координатор на Националния център за безопасен интернет в сътрудничество с 
агенцията „Маркет Линкс“ проведе национално представително изследване, озаглавено 
„Онлайн поведението на децата в България“. То представлява част от по-голямо 
изследване, провеждано в европейски мащаб през 2016-2017 г. от изследователската 
мрежа „Европейските деца онлайн“ (EU Kids Online), посветено на темата как децата и 
младежите са включили интернет и дигиталните технологии във всекидневния си живот. 
В националното представително изследване от 2016 г. бяха интервюирани общо 1000 
български деца, както  и 1000 родители от цяла страна. Изследователите посетиха 
семействата по домовете им и проведоха по две преки (лични) интервюта – едно с дете 
и едно с родител. Продължителността на интервютата на децата бе около 45-60 мин., 
а на тези на родителите – около 15-20 минути. 

Дизайнът на извадката е многостепенна гнездова случайна извадка, 
стратифицирана по регион и местоживеене (столица, голям град, средно голям град и 
малък град), съчетана с квота по етнос. Тя съдържа информация за употребата на 
интернет, както от децата, така и от родителите.  

В изследването децата са разделени на три възрастови категории на основата на 
различията в обичайната употреба на интернет и дигиталните умения при различните 
възрасти: деца на възраст от 9 до 11 години, деца на 12-14 год. и такива на възраст 15-
17 г. Демографските данни за децата са представени на Фигура 15.  
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Фигура 15: Демографски данни за децата (брой на интервюирани деца: 1000)  

 

Тъй като възрастните са интервюирани в качеството си на родители, те също са 
разделени на категории според възрастта на децата им. Базата на изследването 
включва родители на деца на възраст 9-11 год. (400), такива на деца на възраст 12-14 
г. (277) и родители на деца на 15-17 г. (323). При съставянето на анкетите са използвани 
въпросниците, разработени първоначално от изследователската мрежа „Европейските 
деца онлайн“ (EU Kids Online), впоследствие прераснала в „Децата по света онлайн“ 
(Global Kids Online). Родителите бяха интервюирани, както относно собствената си 
употреба на интернет, така и за поведението на децата им онлайн. От 1000 
интервюирани родители 79.4% са жени (72% са майки), а 20.6% са мъже (18.2% бащи). 
В допълнение, в 130 семейства, в които има деца под 9 години, бяха зададени въпроси 
и относно тези деца, за да може да се събере информация относно това какво 
родителите им позволяват да правят онлайн.  

Изследването покрива няколко основни теми: достъпът на децата до интернет и 
техните онлайн практики, дигиталните им умения и способности, тяхната дигитална 
среда, родителския контрол и подкрепа, проблемите на безопасността и рисковете, 
пред които децата се изправят. То включва също и различни демографски данни за 
семействата и тяхната среда. Националният център за безопасен интернет представя 
три тематични доклада, опиращи се на резултатите от изследването. Първият доклад 
се фокусира върху рисковете, пред които са изправени децата в дигиталната среда. 
Вторият покрива темите, свързани с родителската намеса. Фокусът на третия доклад е 
върху дигитално-медийните умения на децата.  

В  тези доклади, когато е възможно и когато е необходимо сравнение на данните, 
резултатите от изследването от 2016 г. биват съпоставени с тези от предходно 
изследване, проведено от изследователската мрежа „Европейските деца онлайн“ (EU 
Kids Online) през пролетта и лятото на 2010 г. в 25 европейски държави, включително и 
в България. 
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