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Въведение – контекст и обща информация  
 

Порастването на децата никога не е било процес, който протича особено лесно и 

гладко. Списъкът с проблеми и предизвикателства, които децата се налага да преодоляват, 

изглежда безкраен. Пубертетът носи със себе си бързи физиологични изменения, които 

могат да причинят безпокойство, тревожност и неудобства. В тази възраст настъпват и 

редица емоционални промени, тъй като младежите се опитват да намерят нова социална 

среда извън семейството си и да утвърдят своята роля в тази среда. Този процес помага на 

младите хора да станат независими и уверени в себе си, но може да доведе до конфликти, 

отхвърляне, разочарования, стрес. Пътят към самостоятелността и зрелостта неизбежно 

минава през нови преживявания, някои от които могат да бъдат рискови и даже опасни. В 

желанието си да се впишат сред своите връстници много младежи експериментират с 

алкохол, цигари и дори наркотици. Сексуализираната медийна среда и натискът върху 

децата да поддържат определен външен вид могат да доведат до депресия, ниска 

самооценка, хранителни разстройства, проблеми със съня и други психо-емоционални 

проблеми. Следващите в списъка на предизвикателствата са тези, свързани с представянето 

в училище, сексуалността и междуполовите отношения, конфликтът между поколенията, 

тормозът от връстници.   

На интернет и на дигиталните технологии не би следвало да се гледа като на отделно 

предизвикателство в този списък. Всъщност те представляват инструмент, чрез който 

същите стари предизвикателства, описани по-горе, се проявяват под нова форма. Колкото 

повече време прекарват децата в интернет, пред толкова повече рискове се изправят. 

Проучване, проведено от УНИЦЕФ и Ипсос през април 2016 г. в 25 страни по целия свят1, 

показва, че мнозинството от децата и тийнейджърите (80%) са наясно, че интернет крие 

редица рискове и опасности, а над половината от тях (57%) смятат, че техни приятели са 

проявявали рисково поведение онлайн. Същевременно почти 90% от момчетата и 

момичетата в тийнейджърска възраст смятат, че знаят как да избягват рискови или опасни 

ситуации онлайн, а две трети вярват, че онлайн тормозът е нещо, което никога няма да се 

случи на самите тях. 59% от интервюираните младежи смятат, че запознанството с нови хора 

онлайн е нещо, което е донякъде важно или много важно за тях. Тези резултати разкриват 

значителен потенциал за рисково онлайн поведение на децата и тийнейджърите, 

идващ от тяхната прекалена самоувереност, че нищо лошо не може да им се случи във 

виртуалното пространство, понеже те са запознати с рисковете и знаят как да ги избягват.  

Друго актуално изследване, проведено от изследователската мрежа „Децата по света 

онлайн“ (Global Kids Online)2 разкрива, че средно 8 от 10 деца влизат в интернет през мобилни 

устройства като смартфони и таблети. Това им дава възможност да развиват техническите 

си умения и им помага да станат активни и независими интернет потребители, но също така 

                                                           
1 UNICEF. (2016). Perils and Possibilities: Growing Up Online. New York: United Nations Children’s Fund. 

https://www.unicef.org/endviolence/endviolenceonline/files/UNICEF_Growing-up-online.pdf  
2 Byrne, J., Kardefelt-Winther, D., Livingstone, S., Stoilova, M. (2016). Global Kids Online research synthesis, 2015-2016.  

UNICEF Office of Research – Innocenti and London School of Economics and Political Science. 

http://blogs.lse.ac.uk/gko/wp-content/uploads/2016/11/Synthesis-report_07-Nov-2016.pdf  

https://www.unicef.org/endviolence/endviolenceonline/files/UNICEF_Growing-up-online.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/gko/wp-content/uploads/2016/11/Synthesis-report_07-Nov-2016.pdf
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ги излага на по-големи рискове като по-лесен достъп до сексуално или друго вредно онлайн 

съдържание, измами през интернет или сексуален тормоз. В същото време те не винаги могат 

да разчитат на своевременна помощ и подкрепа от родителите или от други възрастни, 

полагащи грижи за децата.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ 2016 г. 
 

Достъпът до интернет 
 

Национално представително изследване от 2016 г., проведено от Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации“, в сътрудничество с агенцията „Маркет Линкс“ 

(виж. Методология, стр. 36), разкрива, че почти всички български деца (97%), на възраст 

между 9 и 17 години използват интернет. Това е значителен ръст в сравнение с 2008 г., 

когато (според проучване на Flash Eurobarometer) 81% от децата в страната ползват 

Мрежата3. Делът на интернет потребителите сред родителите също е много голям – 70.% 

заявяват, че са онлайн всеки ден (11.2% никога не използват интернет, а 8.4% ползват 

Мрежата много рядко). Ако сравним тези числа с данните, предоставени от българския 

Национален статистически институт, които показват, че през 2015 г. 59.1% от домакинствата 

имат достъп до интернет,4 можем да заключим, че наличието на деца в семейството 

съществено повишава вероятността за наличие на интернет връзка у дома.  

Възрастта, в която децата влизат за пръв път в интернет, устойчиво пада, като най-

ранната възраст, е 4 (3%) и 5 години (6.8%). Почти една четвърт (24.3%) от децата са имали 

първия си контакт с Мрежата на седемгодишна възраст, а, преди да навършат 11 години, 

близо 90% вече са станали интернет потребители. Средната възраст, на която децата за 

пръв път влизат в интернет е 8 години, докато през 2010 е била 9 (Според изследването, 

проведено от изследователската мрежа „Европейските деца онлайн“; виж. Методология, стр. 

36).  

Както се вижда на Фигура 1, преди шест години, най-големият дял от деца, които за 

първи път се срещат с дигиталния свят е бил делът на десетгодишните. Понастоящем най-

висок пик се наблюдава при седемгодишната възраст. Тенденцията за падане на възрастта 

почти сигурно ще продължи и в следващите години.  

                                                           
3 Gallup. (2008). Flash Eurobarometer 248: Towards a Safer Use of the Internet for Children in the EU – A Parents’ 

Perspective. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf  
4 Виж. Таблицата „Домакинства, които имат достъп до интернет от вкъщи“ (Households who have Internet access at 

home), http://www.nsi.bg/en/content/6099/households-who-have-Internet-access-home  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf
http://www.nsi.bg/en/content/6099/households-who-have-internet-access-home
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Фигура 1: Възрастта, в която децата използват интернет за пръв път

 

 

 

Повечето деца, които използват интернет всекидневно, влизат в мрежата от вкъщи 

(93.4%). Значително по-нисък е процентът на тези, които го правят от училище (36.7%), 

както и на тези, които го правят в движение (докато пътуват с кола или автобус или ходят по 

улицата – 28%).   

Според изследване на изследователската мрежа „Европейските деца онлайн“ (EU Kids 

Online) от 2010 г. българските деца се нареждат на второ място след шведските по отношение 

на честотата на употреба на интернет – 83% от тях влизат в Мрежата всеки ден. Настоящото 

изследване показва, че този, и без това висок процент, е нараснал още повече, достигайки до 

цели 93.4%. 

Таблица 1: Колко често ползваш интернет? 

 2016 г. 2010 г. 

Всеки ден или почти всеки ден 93.4% 83% 

Веднъж или два пъти седмично 4.3% 16% 

Веднъж месечно 0.7% 1% 

По-рядко 1.2% 0% 
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Дейностите на децата в интернет  
 

Фигура 2: Десетте най-популярни сред децата дейности в интернет (посочен е делът от 

децата, които се занимават със съответната дейност всеки ден) 

 

 

 

Повече от половината деца от нашата извадка се занимават със следните 

дейности онлайн практически ежедневно: гледане на видеоклипове, използване на 

социални мрежи, слушане на музика и/или играене на игри. Между 30% и 40% са тези, 

които публикуват снимки или текст, използват интернет за комуникация със семейството и 

приятели, гледат телевизия или филми или търсят информация. Само 22% от децата ползват 

ежедневно Мрежата за дейности, свързани с училището и образованието си.  

Другите относително популярни дейности в интернет, с които се занимават около 

една трета от децата, са: участие в онлайн групи, чиито членове споделят интересите и 

хобитата на децата, сваляне на филми и музика, посещение на онлайн магазини, четене на 

новини и проверяване на цените на различни стоки. Тези дейности не се извършват от децата 

всеки ден, а по-спорадично – в повечето случаи по веднъж или два пъти седмично. 

Гледането на видеоклипове онлайн обикновено е относително безопасна дейност, 

особено за малките деца, при които тенденцията е да посещават само сайтове, с които за 

свикнали или да гледат клипове в присъствието или под контрола на родителите си. Въпреки 

това тази дейност също носи рискове, свързани с неподходящо съдържание (експлицитно 

сексуални, расистки, съдържащи насилие, екстремистки или други вредни материали), до 

което децата могат да достигнат, било то умишлено или погрешка. Повечето платформи за 

видео-споделяне също се прицелват в потребителите чрез агресивни рекламни или 

маркетингови послания, които могат да имат по-дълбок ефект върху децата, попадали на тях.  

Социалните мрежи могат да бъдат използвани от злонамерени възрастни, които искат 

да установят контакт с деца, но рискът, пред който се изправят най-често младите хора, е 

свързан с ползването на тези мрежи като инструмент за онлайн тормоз, осъществяван от 

други деца и тийнейджъри.  

68.80%

64.90%

55.30%

54.20%

42.20%

38.00%

34.10%

31.20%

28.70%

24.30%

Гледане на видеоклипове

Използване на социални мрежи

Играене на игри онлайн

Слушане на музика

Разговори със членове на семейството и приятели, които са онлайн

Качване на снимки или текст

Търсене на информация

Гледане на телевизия или филми онлайн

Разговори със членове на семейството и приятели, които живеят далеч

Сваляне на приложения за мобилно устройство
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Онлайн игрите, които са третата най-популярна дейност сред децата, са също широко 

използван канал, чрез който се установяват нежелани контакти и комуникация с непознати.  

Всички тези дейности в интернет и рисковете, свързани с тях, се разглеждат по-

подробно в следващите глави на доклада.  

От наличните данни не може се заключи, че съществува сигурна корелация между 

местоживеенето (столица, голям град, малък град, село), от една страна, и възрастта, в която 

децата използват интернет за пръв път, типа устройства, които ползват най-често и времето, 

което прекарват в Мрежата, от друга страна. Предположението, че би следвало да има ясно 

дигитално разделение според различния стандарт на живот, наличието или отсъствието на 

възможности за забавление извън дигиталната среда или разликата в качеството и 

количеството на образователните инициативи, не се потвърждава от резултатите от 

изследването. 

 

Неприятни преживявания в интернет 
 

Преди да продължим с анализа на конкретните рискове и опасности в интернет, 

можем да разгледаме два по-общи въпроса относно негативните и неприятни преживявания 

на децата в Мрежата. И двата въпроса се отнасят до това дали, генерално погледнато, децата 

се изправят в интернет пред неща, които ги карат да се чувстват неудобно, разстройват ги, 

разочароват ги, засрамват ги или ги тревожат. Детските тревоги и стрес са разгледани тук, 

както от „първо лице“, така и „от трето“.  

Децата бяха запитани дали са съгласни, че в интернет има много неща, които са 

подходящи за деца на тяхната възраст. Около от тях напълно се съгласяват с това твърдение, 

а 38% са донякъде съгласни. Помолени да бъдат по-конкретни, децата изброяват игрите, 

образователните материали, музиката, филмите, информационните сайтове, социалните 

мрежи. 11% от децата са на противоположното мнение – 7% казват, че твърдението е вярно 

само в малка степен, а 4% смятат, че интернет е неподходящ за деца на тяхната възраст. Тези 

резултати могат да бъдат сравнени с резултатите от изследването от 2010 г., поведено от 

изследователската мрежа „Европейските деца онлайн“ (виж. Методология, стр. 36).  

Въпросът за техния личен опит разкрива, че за последната една година преди 

провеждането на интервюто едно от всеки 7 деца се е изправяло  пред нещо, което го е 

накарало да се чувства неудобно, притеснило го е или го е уплашило. Сравнението с 

предишното изследване показва негативна тенденция, тъй като през 2010 г. това се е 

отнасяло за едно от десет деца (според изследването на мрежата „Европейските деца 

онлайн“; виж. Методология, стр.36). Възможността за изправяне пред нещо неприятно в 

интернет нараства с възрастта.  
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Таблица 2: През последната година, сблъсквал ли си се с нещо в интернет, което да те е 

разстроило или притеснило (напр. накарало те е да се почувстваш неудобно, уплашило те е, 

или си почувствал, че е нещо, което не е трябвало да виждаш)?  

 Не Да Не желая да отговоря 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Всички деца 82.4% 84.1% 14.6% 9.4% 3.0% 6.5% 

Момчета 

83.0% 

няма 

информация 14.3% 

няма 

информация  2.7% 

няма 

информация 

Момичета 

81.8% 

няма 

информация 14.9% 

няма 

информация 3.3% 

няма 

информация 

9-11 г. 86.5% 88.8% 11.8% 6.9% 1.8% 4.3% 

12-14 г. 81.2% 84.8% 14.1% 10.0% 4.7% 5.2% 

15-17 г. 78.3% 78.1% 18.6% 11.3% 3.1% 10.7% 

  

От 146 деца, отговорили положително на този въпрос, 19 споделят, че са били много 

разстроени, а други 49 оценяват случилото се като донякъде разстройващо. При две трети от 

децата подобни инциденти са се случвали – само веднъж или два пъти в годината. Обаче 

19.2% от децата споделят, че поне веднъж в месеца са се изправяли пред нещо разстройващо, 

докато са сърфирали в мрежата, 7.5% са били разтревожени от това, което са видели в 

интернет, поне веднъж в седмицата, а две деца казват, че това се случва всеки ден.  

Интересно е да се сравни делът от деца, които споделят, че през последната година 

нещо, което ги е разстроило в интернет ги е разстроило или притеснило с дела от родители, 

които са запознати с това, че през изминалата година децата им са били разстроени или 

притеснени от нещо, което са видели в интернет. През 2016 г. 20.5% от всички родители са 

отговорили положително, което всъщност е по-голям дял от този на децата (14.6%), 

отговорили че са били разстроени или притеснени от нещо в интернет. Това е 

изненадващ обрат спрямо резултатите от 2010 г., когато само 5% от родителите са казали, че 

знаят за подобни инциденти, случили се на децата им, докато  децата, които споделят, че 

нещо в интернет ги е притеснило са били 9.4%. Възможно обяснение за тази промяна би 

могло да бъде, че родителите са станали по-чувствителни и загрижени за тъмната страна на 

пребиваването на децата си в дигиталната среда.  

 

Социалните мрежи 
 

Ползването на социални мрежи е втората най-разпространена сред българските деца 

дейност в интернет (след гледането на видеоклипове), въпреки че делът от деца, които не 

посещават редовно социалните мрежи също е доста висок (23% казват, че изобщо не са 

използвали социални мрежи през последния месец).  
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Таблица 3: През последния месец колко често си използвал/а социалните мрежи?  

Изобщо 
Много 

рядко 

Веднъж в 

седмицата 

Всеки ден 

или почти 

всеки ден 

Няколко пъти 

на ден  
Непрекъснато 

Без 

отговор 

23.40% 3.40% 7.80% 21.80% 17% 26.10% 0.50% 

 

Фейсбук е най-популярната социална мрежа сред българските деца, водеща с 

много останалите (бидейки често използвана от 71.7% от интервюираните деца). Други 

широко използвани социални платформи са Месинджър (ползвана от 53.6%), Вайбър (50.1%) 

и Инстаграм (29.9%). По-малко популярни сред децата са Снапчат (ползвана от 16.2% от 

респондентите), УотсАп (11.9%), Ask.fm (4.9%) and Omegle (2.1%).  

 

Фигура 3: Имаш ли свой собствен профил в някоя социална мрежа? (отговор „да“)

 

 

 

През 2010 г., 54% от българските деца са имали профил в поне една социална мрежа, 

което е под средната възраст в 25 изследвани страни (59%). Това се е променило драстично, 

като понастоящем  86.6% от децата са потребители на социални мрежи, ако и някои да са 

по-редовни от други (виж. Tаблица 3).  

Ръстът е особено забележителен в най-ниската възрастова група (9-11 г.). Преди шест 

години, приблизително 3 от всеки 10 деца са имали свой собствен профил в социална мрежа, 

докато сега нещата стоят по доста различен начин и само една четвърт от децата на възраст 

от 9 до 11 г. не използват Facebook, Viber, Messenger, Instagram или други социални 

приложения. Тази възрастова група обаче е особено уязвима от гледна точка на потенциален 

онлайн тормоз. Едната от причините за това е, че тези деца все още нямат необходимата 

дигитална грамотност и социални умения, за да сърфират безопасно в дигиталната среда. 

Друга причина е, че заради заобикалянето на законовите ограничения, според които 

потребителите на социални мрежи трябва да бъдат над 13-годишна възраст, децата, които  

са под нея създават свои акаунти, декларирайки фалшива възраст. Практиката показва, 

че възрастта, която те заявяват при регистрация, най-често е над 18 години, което означава, 

че техните акаунти не са предпазени от неподходящо съдържание, злоупотреби с лична 

73%

92.40%
98.10%

86.60%

32.50%

59.40%

70.10%

53.90%

9-11 г. 12-14 г. 15-17 г. Всички деца

2016 г. 2010 г.
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информация, нежелани контакти, тормоз от връстници и сексуален тормоз онлайн. 

Специалните филтри, които биха ги предпазили, са предназначени само за потребители на 

възраст между 13 и 18 г. 

Делът от потребители на социалните мрежи е значително нараснал също и в други две 

възрастови групи. Почти няма младежи над 15 годишна възраст, които да нямат профил в 

поне една социална мрежа. Макар и широкото разпространената употреба на социални 

мрежи да не е повод за притеснение сама по себе си, фактът, че една трета от всички деца 

държат своите профили публични и по този начин ги правят достъпни за непознати, 

носи със себе си значителен риск.  

 

Таблица 4: Вашият профил в социална мрежа е в…? 

Брой на деца в 

социалната 

мрежа 

Публичен 

профил, видим 

за всички 

Частично ограничен достъп 

(видим само за приятели на 

приятели и хора от моята 

мрежа)  

Ограничен 

достъп (само 

приятели) 

Не желая да 

отговоря 

Всички 

социални 

мрежи /866/ 

31.5% 28.4% 34.8% 5.3% 

Facebook /604/ 33.8% 30.5% 33.4% 2.3% 

YouTube /60/ 35.0% 20.0% 25.0% 20.0% 

Google /59/ 25.4% 15.3% 35.6% 23.7% 

Viber /51/ 9.8% 27.5% 60.8% 2.0% 

Messenger /30/ 33.3% 40.0% 26.7%  

  

Тези резултати са отчасти сравними с тези от изследването от 2010 г., когато 30.2% от 

младите потребители на социални мрежи също са държали своите профили публични (20% 

от профилите са били с ограничен достъп, а 46% са били с ограничен достъп – само за 

приятели). Особено тревожен е фактът, че 4 от 10 потребители на Фейсбук на възраст 12-

14 г. държат профилите си публични, излагайки по този начин личната си информация, 

снимки и комуникация на риск от потенциална злоупотреба и излагайки се на опасност от 

установяване на неподходящ и нежелан контакт (виж. Таблица 5). Въпреки че децата, които 

участват в изследването, не са били помолени да обяснят причините за своите настройки на 

сигурността, можем да предположим, че най-малките деца са били посъветвани от 

родителите си да ограничат достъпа до профилите си, а и изобщо родителският контрол 

върху дейността  им в социалната мрежа все още е по-силен. В случая на по-големите 

(тийнейджъри), може да потърси обяснение в това, че те са имали възможност да получат 

информация за настройките, както и в по-съществения опит, който вече имат в интернет. 

При това положение резултатите предполагат, че възрастовата група 12-14 г. е тази, която 

към която би следвало да се насочат най-много усилия за ефективно информиране и за 

провеждане на целенасочени дейности с тях за развиване на уменията им.  Разбира се, 

това не означава, че другите деца, особено най-малките трябва да бъдат пренебрегнати.  
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Tаблица 5: Вашият профил във Фейсбук е…? 

Възраст Публичен 

профил, видим 

за всички  

Частично ограничен достъп 

(видим само за приятели на 

моите приятели и за хора от 

моята мрежа)  

Ограничен 

достъп (видим 

само за 

приятели) 

Не желая да 

отговоря  

9-11 г. /168/ 32% 20% 44% 5% 

12-14 г. /183/ 42% 28% 29% 1% 

15-17 г. /253/ 29% 39% 30% 2% 

 

Степента и формата на потенциалния риск зависи от това какво точно публикуват 

децата, които имат публични профили. Таблица 6 показва, че младите потребители на 

Фейсбук нямат много задръжки да споделят снимки и да използват пълните си имена. 

Сравнението с 2010 г. разкрива тревожна тенденция – преди шест години децата са били 

значително по-предпазливи по отношение на личната информация, която споделят в 

профилите си във Фейсбук.  

Повече от половината деца от настоящото изследване са разкрили името на 

училището си и списъка с хобитата и интересите си в своя профил – жизненоважна 

информация, с която лесно може да се злоупотреби от лица с нечисти намерения.  

Повечето деца изглежда разбират, че не е разумно да споделят домашния си адрес или 

телефонен номер в своя профил. Но това не се отнася за всички. Ако имаме предвид, че една 

трета от тези деца са настроили профилите си във Фейсбук да бъдат публични, така че всеки 

да може да ги види, това ще рече, че личната информация на 4-5 от всеки 100 деца е 

достъпна за всеки, който сърфира из интернет, включително и за педофилите.  

Може да се направи много интересно наблюдение относно възрастта на 

потребителите на Фейсбук. Делът на тези, които публично декларират фалшива възраст 

е нараснал четири пъти –от 10% на 40%. Това кореспондира с високия ръст на профили 

във Фейсбук, създадени от деца под 13 г., за който стана дума по-горе.  

 

Таблица 6: Кое от следните може да се види във твоя пробил във Фейсбук?  

 Да Не 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Снимка, която ясно показва 

лицето ти  

80% 65% 20% 35% 

Твоето фамилно име 74% 45% 26% 55% 

Училището ти 55% 21% 44% 79% 

Интересите и хобитата ти 53% N/A 46% N/A 

Възраст, която не е реалната ти  40% 10% 58% 90% 

Реалната ти възраст 40% 57% 58% 43% 

Твоят приятел/приятелка 21% N/A 77% N/A 

Телефонният ти номер 13% 4% 87% 96% 

Адреса ти 12% 7% 87% 93% 
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Не е изненадващо, че по-големите деца са по-склонни да споделят лична 

информация на профилите си. От една страна, те са по-уверени в себе си и по-малко 

срамежливи по отношение на това да разкриват себе си пред онлайн обществото, а, от друга 

страна, родителската намеса при тях е по-слаба. Както може да се види на Фигура 4, няма 

съществена разлика между децата във възрастовата група 12-14 г. и тези на 15-17 г., когато 

става дума за споделяне на лични снимки и реални имена. Това отново показва, че на децата 

на възраст 12-14 г. би трябвало да се обърне специално внимание.  

 

Фигура 4: Показана ли е следната информация на профила ти във Фейсбук? (процент от 

децата, имащи свой акаунт във Фейсбук, отговорили с „да“).  
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Друго рисково действие е приемането на покани за приятелство в социалните 

мрежи. 9.4% от всички момчета и 5.5% от момичетата приемат всички покани, които 

получават, а всяко 1 от 4 деца има навика да се сприятелява онлайн с хора, които не 

познава лично,  ако има общи познати с тях.  

 

Таблица 7: Обикновено как отговаряш на поканите за приятелство онлайн?  

 Обикновено 

приемам всички 

покани  

Приемам покана 

за приятелство, 

само ако имаме 

общи познати с 

човека, отправил 

поканата 

Приемам покана 

за приятелство, 

само ако 

познавам човека  

Приемам покани 

за приятелство, 

само ако 

познавам човека 

много добре 

Не желая да 

отговоря 

Всички 

деца /866/ 

7.5% 25.5% 39.7% 24.7% 2.5% 

Момчета 

/448/ 

9.4% 24.8% 37.7% 25.2% 2.9% 

Момичета 

/418/ 

5.5% 26.3% 41.9% 24.2% 2.2% 

9-11 г. 

/293/ 

3.8% 15.4% 37.2% 40.6% 3.1% 

12-14 г. 

/256/ 

8.2% 26.6% 45.3% 17.2% 2.7% 

15-17 г. 

/317/ 

10.4% 34.1% 37.5% 16.1% 1.9% 

 

Колкото са по-големи децата, толкова по-малко притеснения имат. Почти 45% от 

децата във възрастовата група 15-17 г. приемат да се сприятелят с хора, които не са 

срещали на живо. Резултатите от изследването, проведено през 2010 г. са подобни: 12.7% 

от децата на възраст 9-11 г., 36.4% от тези на възраст 12-14 г. и 49.8% от тези на 15-16 г. са 

добавяли хора, които никога не са срещали на живо, в списъка с приятелите си или списъка 

си с адреси. В практиката на Националния център за безопасен интернет тъкмо децата на 

възраст 12-16 г. са ставали най-често прицел на педофили, използващи Фейсбук, за да 

установят контакт с тях.  

 

Контакти с непознати  
 

За повечето родители и за голяма част от обществото рискът детето да попадне 

онлайн на непознат, който би злоупотребил с него, независимо дали в мрежата или в 

последваща среща на живо, е сред най-големите тревоги що се отнася за безопасността на 

децата в интернет. Предходното изследване показва, че статистически погледнато, това не е 

много висок риск, но и че родителската намеса и мерките за превенция, които родителите 
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или други хора, полагащи грижи за децата, взимат, не възпрепятстват децата да разширяват 

прекалено много кръга на приятелите си.  

Както беше посочено по-горе, почти една трета от децата, които имат акаунти в 

социални мрежи, оставят профилите си публични и следователно достъпни за всекиго. 

Въпреки че самият факт, че профилът на едно дете е публичен, не е достатъчен да твърдим, 

че детето със сигурност ще се свърже с някого, когото не познава, това обстоятелство във 

всички случаи повишава риска това да се случи. Интересно е да се отбележи, че подобен дял 

от децата (една трета) наистина са влизали в контакт с някого, когото никога не са 

срещали на живо. На практика няма разлики в това отношение що се отнася до пола на 

децата, но различията между възрастовите групи са съществени (виж. Таблица 8). 

Значително мнозинство от младежите на възраст 15-17 г. са общували с непознати онлайн. 

При сравнение делът от  13.8% във възрастовата група 9-11 г. може и да изглежда малък, но 

не трябва да се забравя, че при толкова малки деца, контактът с непознати носи значителни 

рискове и може да доведе до сериозни нежелани последствия.  

Ако сравним тези резултати с резултатите от изследването от 2010 г., можем да забележим 

ръст на отговорите „да“ – от 28.5% до 33.5%. Трудно е да се направят сигурни заключения 

заради големия дял на отговорили с „не желая да отговоря“ през 2010 г. Обаче сериозния ръст 

в групата на по-големите тийнейджъри е безспорно потвърждение, че вече се превръща в 

норма деца над 15 г. да се срещат с нови хора в интернет.  

 

Таблица 8: Някога общували ли сте онлайн с някого, когото не сте срещали преди това?  

 Не Да Не желая да отговоря 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Всички деца 64.2% 63.1% 33.5% 28.5% 2.3% 8.4% 

Момчета 64.2% Няма 

информация 

34.4% Няма 

информация 

1.4% Няма 

информация 

Момичета 64.2% Няма 

информация 

32.5% Няма 

информация 

3.3% Няма 

информация 

9-11 г. 85.0% 76.8%  13.8% 9.8% 1.3% 13.5% 

12-14 г. 65.3% 64.3%  32.1% 31.2%  2.5% 4.5% 

15-17 г. 37.5% 46.7%  59.1% 45.5%  3.4% 7.8% 

 

Нашето изследване показва, че около 20% от децата и младежите отиват на срещи 

на живо с някого, с когото са общували само онлайн и когото никога не са срещали по-

рано. Това е значителен ръст спрямо 2010 г., когато това са 8% от децата. За повечето от тях 

това е било приятно събитие, докато 6% споделят, че това е било неприятно и смущаващо 

преживяване. Децата от възрастовата група 15-17 г. отново са пред останалите и по този 

показател. Те не само са ентусиазирани да създават нови приятелства онлайн, но също така 

са склонни да се срещат с новите си виртуални приятели и на живо. Тъкмо това са направили 

през последната година 4 от 10 младежи на тази възраст.  
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Таблица 9: През последната година срещал/а ли си се с някого, когото първо си срещнал/а 

онлайн? 

 Не Да Не желая да отговоря 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Всички деца 77.0% 91.0% 20.8% 8.0% 2.2% 1.0% 

Момчета 78.1% Няма 

информация 

20.9% Няма 

информация 

1.0% Няма 

информация 

Момичета 75.9% Няма 

информация 

20.7% Няма 

информация 

3.5% Няма 

информация 

9-11 г. 93.0% 97.1% 6.0% 2% 1.0% 0.9% 

12-14 г. 75.8% 91.9% 20.9% 6.9% 3.2% 1.2% 

15-17 г. 58.2% 83.1% 39.0% 16% 2.8% 0.9% 

 

Въпреки ниския процент сред най-малките деца при тях има дори по-голям повод за 

притеснение, тъй като те е най-лесно да се разтревожат от среща на живо с някого, с когото 

са установили контакт онлайн. От 400 интервюирани деца, на възраст под единадесет години 

24 са имали среща с човек, когото познават само от виртуалното пространство.  

Всичко на всичко 208 участници в изследването са споделили, че вече са направили 

прехода от онлайн контакт към среща с непознат на живо. За мнозинството от децата (72.6%) 

това преживяване е било приятно, 16.3% го оценяват като неутрално, 5.3% (11 деца) са го 

почувствали като донякъде неприятно, а за 0.5% (1 дете) това е било много неприятно 

преживяване. Други 5.3% предпочитат да не отговорят на този въпрос, но може да се 

предположи, че в техния случай срещата също е предизвикала по-скоро отрицателни, 

отколкото положителни емоции. За сравнение, в изследването от 2010 г. 10% от децата, 

които са признали, че са имали среща на живо с хора, с които са се запознали в интернет, 

казват, че случката ги е разстроила. Спадът до по-малко от 6% през 2016 г. може да се дължи 

на увеличение на запознатостта с възможните опасности.  

Установяването на онлайн контакти на децата с непознати, особено ако са последвани 

от среща на живо, с право са считани за една от най-големите опасности в интернет, но 

същевременно те са сред най-рядко срещащите се в дигиталната среда. Затова мерките 

спрямо този проблем следва да бъдат внимателно обмислени. В повечето случаи децата 

всъщност се срещат с други деца на възраст, близка до тяхната собствена и най-често казват 

на някого (родител, приятел или друг човек, на когото се доверяват) къде точно отиват и с 

кого ще се виждат. Това не означава, че няма деца, които не взимат никакви предпазни мерки, 

когато влизат в онлайн комуникация с непознати или се срещат на живо с възрастни, които 

не познават. Жизненоважно е да се говори с децата от най-ранна възраст за рисковете, 

свързани с установяването на контакт с непознат, както във виртуалното, така и в реалното 

пространство и да се обяснява чрез ясни практични понятия какво би трябвало да правят, 

ако възрастен, когото не познават, се опитва да установи контакт с тях (а именно: да 

уведомяват родителите си, да събират и запазват електронни доказателства, да се свържат с 

Горещата линия на Националния център за безопасен интернет).  
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Тормоз (във виртуална и реална среда) 
 

Както се вижда на таблица 11, все по-голям брой деца и тийнейджъри са засегнати 

от тормоз, който най-често се извършва от техни връстници. Делът от деца, които са 

засегнати от тормоз видимо е нараснал във всички възрастови групи, но най-съществено 

сред по-големите тийнейджъри. Тормозът може да бъде извършван за отмъщение, като 

проява на хулиганство, на коварство или просто за забавление, но във всички случаи може да 

нанесе сериозни щети върху жертвите, включително и да остави дълбока емоционална и 

психологическа травма.  

Въпреки че тормозът в реална среда много често е сравняван с онлайн тормоза, 

последният може да нанесе и много по-големи щети, понеже той практически никога не 

спира и жертвата няма къде да намери убежище. Сексуалният тормоз също много лесно се 

мултиплицира, тъй като злепоставящите снимки, видеоклипове или текстове могат да 

станат вирални в рамките на минути, наранявайки дълбоко чувствата на жертвата и карайки 

я да се чувства безпомощна.  Освен това с децата и тийнейджърите, които са тормозени в 

реалната среда, често се злоупотребява и във виртуалното пространство – биват осмивани  в 

социалните мрежи и по чат-стаи или са засипвани с обидни съобщения. Едно от откритията 

на изследването от 2010 г. на мрежата „Европейските деца онлайн“ (EU Kids Online) е, че 

онлайн тормозът изглежда най-разпространен в страните, в които тормозът като цяло 

е по-често срещан, а не в сраните, в които има най-широк достъп до интернет. Това би 

могло да доведе до предположението, че онлайн тормозът не е следствие от дигиталните 

технологии, а е по-скоро модификация на отдавна съществуващ проблем.5 

Въпреки че възприятията на децата относно това как другите ги виждат и какво си 

мислят за тях не са пряко доказателство за наличието на онлайн тормоз, те могат да бъдат 

важна индикация за възможна злоупотреба. 30% от интервюираните деца чувстват, че с 

другите деца се отнасят по-добре, отколкото с тях. 26% вярват, че другите не ги смятат за 

умни, а 37.5% имат чувството, че останалите деца не гледат на тях като на равни. Освен това 

22% признават, че другите деца понякога или често ги наричат с обидни имена и ги засягат.  

Почти 30% от интервюираните деца споделят, че са отнасяли зле или са 

злоупотребявали с тях през последната една година. По отношение на половете 

разликите са пренебрежими, но броят на децата, към които са се отнасяли по обиден и 

неприятен начин нараства стабилно с възрастта им. Тези резултати са сравними с 

изследването от 2010 г., в което също не се забелязват съществени разлики между дяла на 

момчетата и този на момичетата, които са били жертви на тормоз, но отново се наблюдава 

стабилен ръст на инцидентите, свързани с тормоз, с нарастването на възрастта на децата.  

 

 

 

 

                                                           
5 Рискове и вреди, стр. 62. 
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Таблица 10: Лошо отношение – възприятия на децата  

 Напълно 

невярно 

Вярно 

само в 

малка 

степен 

Донякъде 

вярно  

 

Напълно 

вярно  

Не желая 

да 

отговоря 

С другите деца се отнасят 

по-добре, отколкото с мен  

66.3% 20.4% 5.0% 5.3% 3.1% 

Изглежда, че хората 

смятат, че не съм умен  

71.3% 15.7% 6.7% 3.7% 2.6% 

Изглежда, че другите 

смятат, че са по-добри от 

мен 

58.2% 21.4% 12.1% 4.0% 4.2% 

Другите деца ме наричат с 

обидни имена и ме засягат  

73.8% 14.3% 4.7% 2.7% 4.6% 

 

Практиката на Националния център за безопасен интернет показва, че най-често 

онлайн тормозът започва на 10-12-годишна възраст, в която повечето деца стават активни 

потребители на социалните мрежи. На тази възраст мотивацията за тормоз е забавлението 

за чужда сметка. Но с порастването на децата идват първите романтични взаимоотношения 

между тях, както и търсенето на място в социалния кръг от връстниците и тогава тормозът 

започва да се използва като инструмент за унижение на съперника, за отмъщение срещу 

бивш обект на любовен интерес или срещу такъв, който не е отговорил на чувствата на 

тормозещия, или за утвърждаване на нечие място в йерархията на групата от връстници.  

 

 

Таблица 11: През последната година някой държал ли се е с теб злонамерено?  

 Не Да Не желая да отговоря 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Всички деца 68.6% 75.3% 28.7% 19.6% 2.7% 5.1% 

Момчета 

68.9% 

Няма 

информация 28.4% 

Няма 

информация 2.7% 

Няма 

информация 

Момичета 

68.3% 

Няма 

информация 29.0% 

Няма 

информация 2.7% 

Няма 

информация 

9-11 г. 74.3% 77.8% 24.0% 19.9% 1.8% 2.6% 

12-14 г. 67.9% 75.0% 29.2% 20.0% 2.9% 5.0% 

15-17 г. 62.2% 73.0% 34.1% 19.1% 3.7% 7.8% 

 

При повечето деца, които са отговорили с „да“ на горния въпрос, неприятният 

инцидент се е случил еднократно. Обаче с почти 30% се отнасят зле редовно, като това 

варира от веднъж месечно до ежедневен тормоз.  
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Фигура 5: Колко често някой се отнася с теб по злонамерен и обиден начин?  

 

 

В повечето случаи злонамерените действия се осъществяват лице в лице (72.5%), но 

онлайн тормозът също е широко разпространен (38%). Сборът от всички проценти на Фигура 

6 надхвърля 100%, защото някои деца са били тормозени, както в реална, така и във 

виртуална среда.  

Фигура 6: Лошо отношение – реална срещу виртуална среда 
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15.3% от децата признават, че сами са обиждали, отнасяли са се зле или са 

тормозили други деца. Това е по-скоро стандартен и очакван резултат, тъй като децата и 

младежите обикновено са по-малко склонни да признаят, че самите те са се държали по 

подобен начин. Отново виждаме, че тормозът в реална среда се осъществява два пъти по-

често от този в интернет (75.2% срещу 34.6%). 

 

Неподходящо съдържание в интернет 
 

Един от рискове, преди които най-често се изправят децата онлайн е да попаднат на 

уебстраници със съдържание, неподходящо за непълнолетни и особено за малки деца. Около 

една четвърт от всички интервюирани са виждали онлайн материали, съдържащи насилие, 

включително снимки и видеоклипове с убийства и екзекуции. Подобен дял от децата са се 

сблъсквали с реч на омразата в интернет, въпреки че различни изследвания предполагат, че 

децата и младежите не винаги са способни да разпознаят и идентифицират езика на 

омразата, което прави възможно реалният им брой всъщност да е много по-голям.  

 

Таблица 12: През последната година виждал/а ли си страници в интернет или дискусии 

онлайн, посветени на следните теми?  

 Не Да Не желая да 

отговоря 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Начини как да се самонараним 

физически  
80.2% 86.5% 17.8% 7.5% 2.0% 5.9% 

Начини да се самоубием  86.9% 90.7% 11.4% 4.8% 1.7% 4.5% 

Начини как да загубим бързо 

тегло  
71.8% 74.7% 26.1% 19.3% 2.1% 6.0% 

Реч на омразата, насочена срещу 

определени групи или лица 

(напр. хора с различен цвят на 

кожата, различна религия или 

националност) 

70.8% 72.4% 26.9% 19.8% 2.3% 7.8% 

Употреба на наркотици 78.5% 85.4% 18.8% 7.5% 2.7% 7.1% 

Изображения или снимки с кръв 

и насилие (напр. убийства и 

екзекуции)  

72.4% 

Няма 

информа

ция 

25.3% 

Няма 

информа

ция 

2.3% 

Няма 

информа

ция 

 

Сериозен риск за здравето на непълнолетните представляват уебстраниците, 

представящи различни начини за бърза загуба на тегло, на които е попадало всяко едно от 

четири деца. Със сайтовете, които пропагандират самоубийството като единствен изход от 

„мизерния живот“ се е сблъсквала относително малка част от децата. Обаче тези уебстраници 

могат да бъдат особено вредни и опасни, ако на тях попаднат емоционално неустойчиви деца 

или тийнейджъри. По тази причина Националният център за безопасен интернет и 
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Международната асоциация на Горещите линии за интернет INHOPE полагат големи усилия 

да премахнат и блокират подобни сайтове, а Фейсбук предлага специален инструмент за 

приятелска подкрепа на потребители на социалната мрежа, споделящи мисли за 

самоубийство.  

В изследването от 2016 г. делът от деца, които са попаднали на онлайн 

съдържание, което ги е разстроило, видимо е нараснал.  

От шестте теми, представени в таблица 12, сцените на насилие като убийства и 

екзекуции са идентифицирани като най-разстройващи – 45.5% от тези, които са ги виждали 

казват, че са били много или изключително разстроени. Около една трета са били притеснени 

от уебстраници, свързани с употреба на наркотици или сайтове, представящи начини за 

извършване на самоубийство. Най-малко смущаващи за децата са уебстраниците, 

насърчаващи загубата на тегло (52.9% не са били засегнати изобщо от подобни сайтове, 

докато 15.3% са били много или изключително разстроени).  

 

Фигура 7: През последната година попадали ли сте на страници в интернет или на онлайн 

дискусии на следните теми? (отговор “да“)
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Ако разгледаме посочените по-горе резултати по възрастови групи, виждаме, че  

делът от деца, отговорили „да“ приблизително се удвоява във възрастовата група 12-

14 г. спрямо тази на 9-11-годишните и отново при възрастовата група 15-17 г. Това е 

разбираемо, тъй като тенденцията при по-малките деца е да посещават основно сайтове, с 

които за запознати, а освен това те са и обект на по-строг родителски контрол. С 

порастването на децата родителската намеса намалява, а същевременно нараства 

любопитството им и кръга им от интереси се разширява, което отвежда децата до нови и 

често неподходящи и нежелани територии в интернет.    

Един специфичен вид неподходящо онлайн съдържание, с което често се сблъскват 

децата и тийнейджърите, независимо дали умишлено или неволно е порнографията, на 

която са през последната година са попадали 35.1% от интервюираните. Порнографията 

може да бъде много шокираща или разстройваща за деца, които се натъкнат на подобни 

снимки или видеоклипове случайно – докато разглеждат други уебстраници и отворят 

подвеждащ линк. Много тийнейджъри вероятно умишлено посещават порнографски 

сайтове, водени от естественото си любопитство към секса и сексуалността, но дори и те не 

са имунизирани срещу широк кръг от потенциални негативни ефекти (чувство на срам и 

вина, объркани възприятия за междуполовите отношения, нереалистични очаквания).  

 

Таблица 13: През последната година виждали ли сте снимки или видеоклипове със сексуално 

съдържание (в интернет, по телевизията, в списания)? 

 Не Да Не желая да 

отговоря 

Всички деца /1 000/ 59.2% 35.1% 5.7% 

Момчета /511/ 57.9% 35.6% 6.5% 

Момичета /489/ 60.5% 34.6% 4.9% 

9-11 г. /400/ 80.5% 15.3% 4.3% 

12-14 г. /277/ 57.8% 36.5% 5.8% 

15-17 г. /323/ 34.1% 58.5% 7.4% 

 

Ако сравним резултатите с тези от 2010 г., можем да забележим значителен ръст по 

отношение на сблъскването на децата с неподходящо съдържание в интернет. В предишното 

изследване само 20% от интервюираните деца споделят, че през последните 12 месеца са 

виждали уебстраници със сексуални изображения. 

Както се вижда на таблица 13, по отношение на пола на децата разликите са 

пренебрежими, докато делът от тези, които са попадали на сексуално съдържание 

нараства бързо с нарастването на възрастта им – от 15.3% при тези на 9-11 г. до почти 60% 

при тези на възраст 15-17 г. Повечето деца (71.8%) са виждали порнографски или еротични 

материали в интернет през смартфоните, таблетите или компютрите си, но телевизията 

също е често срещан източник на такова съдържание (57.8%). В края на краищата сблъсъкът 

с порнографията не приятно преживяване за децата, като само малък дял от тях споделят, че 

им харесва. Попадането на сексуално съдържание кара повече от половината от 

интервюираните, да се чувстват донякъде, до голяма степен или много неудобно.   
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Фигура 8: Ако си виждал/а сексуални материали, как се почувства, когато ги видя? 

 

 

 

Секстинг и сексуален тормоз 
 

Секстингът е термин, описващ изпращането на съобщения с текст, снимки или 

видеоматериали, имащи експлицитно сексуално съдържание. Съобщенията най-често 

съдържат гола снимка, но видеоклипове със сексуален акт или мастурбация също са често 

срещани. Ако и да носи известен риск, практикуването на секстинг между възрастни не е 

проблем. Обаче, когато става дума за непълнолетни, секстингът може бързо да пресече 

тънката граница между невинния флирт и производството и разпространението на детска 

порнография. Освен това, ако такива снимки или видеоклипове се споделят онлайн и с други 

хора, те могат да доведат до реален и виртуален тормоз или да послужат на педофилите за 

изнудване на децата.  

 

Таблица 14: През последната година получавал/а ли си съобщения (текстови, със снимки или 

видеоклипове) със сексуално съдържание?  

 Не Да Предпочитам да не 

отговарям 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Всички деца 85.0% 74.8% 10.5% 12.4% 4.5% 12.8% 

Момчета 

86.3% 

Няма 

информация 9.0% 

Няма 

информация 4.7% 

Няма 

информация 

Момичета 

83.6% 

Няма 

информация 12.1% 

Няма 

информация 4.3% 

Няма 

информация 

9-11 г. 95.3% 81.3% 2.0% 4.1% 2.8% 14.6% 

12-14 г. 84.8% 76.9% 10.5% 10.2% 4.7% 12.9% 

15-17 г. 72.4% 69.6% 21.1% 18.5% 6.5% 11.9% 

Почувствах се добре

8%

Не беше нито 

приятно, нито 

неприятно

28%

Чувството беше 

донякъде неприятно

19%

Чувството беше 

доста неприятно

14%

Чувството беше 

много неприятно

13%

Предпочитам да не 

отговарям

18%
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105 деца (46 момчета и 59 момичета) от нашата извадка са отговорили, че през 

последната година са получавали съобщения, съдържащи снимки, видеоклипове или 

текст със сексуално съдържание. При около половината от тях (53.3%) това се е случило 

инцидентно – само веднъж или два пъти. Една трета от децата споделят, че получават 

подобни съобщения редовно (18% поне веднъж в месеца, 10.5% поне веднъж в седмицата и 

3% всеки ден). Останалите 15 процента предпочитат да не отговорят.  

Сравнението на резултатите от 2016 г. с тези от 2010 е малко проблематично поради 

големия дял отговорили с „предпочитам да не отговарям“ през 2010 г. (виж. Таблица 14). 

Едно възможно заключение е, че практиката на секстинга не е толкова широко 

разпространена сред  децата и младежите в България, но все пак засяга относително 

стабилен дял от деца –10-12%.  

При все това секстингът остава важен и сериозен проблем. За всяко второ дете, което 

е получило съобщение със сексуално съдържание, това е било неприятно преживяване.  

 

Фигура 9: Ако си получил/а съобщение със сексуално съдържание, как се почувства, когато го 

видя? 

 

 

 

19 деца (9 момчета и 10 момичета) признават, че те самите са качили или 

изпратили някому съобщение с текст, снимки или видеоклипове със сексуално 

съдържание. 3 от тези деца са по-малки от 11 г., 4 са на възраст 12-14 г. и 12 са по-големи от 

15 г. Запитани колко често изпращат или качват онлайн сексуално съдържание, децата дават 

следните отговори: всеки ден (2 деца), всяка седмица (2 деца), всеки месец (5 деца), веднъж 

или два пъти през изминалата година (5 деца). 5 деца са предпочели да не отговорят на този 

въпрос.  

 

 

Почувствах се 

добре

15%
Не ми беше нито 

приятно, нито 

неприятно

17%

Чувството беше 

донякъде неприятно 

14%

Чувството беше по-

скоро неприятно

19%

Чувството беше 

много неприятно

20%

Предпочитам да не 

отговоря

15%
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Фигура 10: През последните 12 месеца, изпращал/а или публикувал/а ли си сексуално 

съобщение (напр. думи, снимки, видеоклип) от какъвто и да било вид в интернет?  

 

 

25 деца (2.5%; 6 момчета и 19 момичета) са заявили, че през последната година 

са били карани от някого да споделят лична информация от сексуален характер. 

Повечето от тях (19) са по-малки от 15 г., но такова настояване е имало и към but such request 

2 деца на възраст 12-14 г. и към 4 деца под 11 г. При 44% от тези случаи децата са направили 

това, което са ги накарали. Тази случка е разстроила много 7 деца, а 3 казват, че са били 

донякъде разстроени. Малко по-малко деца (19; 10 момчета и 9 момичета) са били карани да 

говорят за сексуален акт. 4 от тях са по-малки от 11 г., а 12 са по-големи от 15 г. Почти 

половината от тях (47%) се съгласили на това което са ги карали.  

15 деца (4 момчета и 11 момичета; 3 по-малки от 11 г., 1 на възраст между 12 и 14 г. и 

11 по-големи от 15 г.) били карани да изпратят някому снимка или видеоклип, на който са 

съблечени или на който са изложени интимните си части. Шест от тези деца са си 

направили гола снимка/ видеоклип.  

 

Не

95%

Да

2%

Предпочи

там да не 

отговарям

3%

Не

91%

Да

1%

Предпочитам 

да не 

отговарям

8%

2016 

2010 
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Фигура 11: Брой деца, които…

.. 

 

Други негативни преживявания в интернет 
 

Таблица 15: През последната година кое от следните неща ти се е случвало?  

 Не Да Не желая да 

отговоря 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Някой е използвал личната ми 

информация по начин, който не ми е 

харесал 

92.1% 89.3% 5.9% 3.9% 2.0% 6.7% 

Устройството, което използвам (напр. 

смартфон, таблет, компютър) беше 

заразено с вирус  

72.1% 46.1% 26.1% 44.4% 1.8% 9.5% 

Станах жертва на онлайн измама и 

загубих пари  
96.5% 94.3% 1.5% 0.7% 2.0% 5.0% 

Някой е използвал паролата ми да 

достигне до личната ми информация 

и да се представя за мен  

92.5% 89.2% 5.6% 5.1% 1.9% 5.7% 

Някой е създал уебстраница или 

материали (видеоклип, снимки), чрез 

които ми се е подигравал и обиждал  

95.2% 

Няма 

информ

ация 

2.0% 

Няма 

информ

ация 

2.8% 

 

Няма 

информа

ция 

Похарчих твърде много пари за 

онлайн игри или за поръчване на 

неща, чрез приложения  

94.0% 

Няма 

информ

ация 

2.3% 

Няма 

информ

ация 

3.7% 

Няма 

информа

ция 
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са получили 

съобщение (със 

снимки, видеоклип, 

текст) със сексуално 

съдържание 

са качили в интернет 

или са изпратили 

някому съобщение 

със снимки, 

видеоклип, текст със 

сексуално 

съдържание

са били карани от 

някого да споделят 

лична информация 

със сексуален 

характер (*Няма 

информация за 2010)

са били карани да 

говорят за сексуален 

акт 

са били карани да 

изпратят някому гола 

снимка или 

видеоклип 

2016 г. 2010 г.
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Всяко четвърто дете заявява, че устройството, което е ползвало, е било 

заразявано с вирус. Злоупотребата с/кражбата на информация или на онлайн идентичност 

не е широкоразпространена, бидейки  посочена като негативно преживяване от по-малко от 

6% от децата. И тук делът от деца, засегнати от някой от посочените проблеми, нараства 

с възрастта. Важно е да се отбележи, че всички тези случки са били твърде стресиращи за 

децата (между 40% и 47% са били много или изключително разстроени). Единственото 

последната ситуация прави изключение („похарчих твърде много пари за онлайн игри“) – 

56.5% от децата изобщо не са се притеснили от нея, а само 8.7% са били много разстроени. 

Обаче извадката, с която разполагаме (23 деца от 1000) е твърде малка, за да правим твърди 

заключения.  

Сравнението с изследването от 2010 г. показва, че не са настъпили значителни 

промени. С едно изключение. Делът от деца, чиито устройства са били заразени с вируси е 

намалял почти  наполовина. Това би могло да означава, че децата, както и техните родители, 

понастоящем полагат по-големи грижи да инсталират антивирусни програми, да ги 

актуализират редовно и изобщо, обръщат повече внимание на това да запазят сигурността 

на устройствата.  

 

Прекомерна употреба на интернет 
 

Мнението, че децата прекарват прекалено много време пред екрана и все повече 

от тях се пристрастяват към дигиталните технологии е широко разпространено сред 

родителите, а често е застъпвано и в медиите. Въпреки че това виждане се подкрепя и от 

някои учени и психолози6, то не е напълно валидно. Една от най-широко разпространените 

тревоги е, че децата пренебрегват общуването на живо за сметка на онлайн комуникацията. 

Многобройни изследвания обаче показват, че най-активните потребители на социалните 

мрежи поддържат много активно социалните си контакти и взаимоотношения и в реалната 

среда.7 Те възприемат дигиталните технологии като продължение на социалната си среда и 

удобен начин да бъдат непрекъснато във връзка с приятелите и познатите си.  

Трябва да се признае обаче, че прекомерната употреба на интернет в някои случи може 

и да доведе до сериозни смущения в нормалното развитие на децата и тийнейджърите. 

Когато това се случва, е почти сигурно, че детето има тежък емоционален или 

психологически  проблем, тъй като то използва интернет като начин да избяга от реалния 

външен свят.  Прекомерната употреба на интернет следователно е симптом, а не 

причина за проблемите, но е важно да се следи за нея, тъй като може да бъде сигнал за 

тревога.  

През 2010 г. според собствените им отговори българските деца се нареждат на трето 

място сред децата от 25 изследвани страни по отношение на прекомерната употреба на 

                                                           
6 See for example Kardaras, N. (2016). Glow Kids: How Screen Addiction Is Hijacking Our Kids -- And How to Break the 

Trance. New York: St. Martin's Press; Strohman, L. K, Westendorf, M. J. (2015).  Unplug: Raising Kids In a Technology 

Addicted World. Lulu Publishing Services. 
7 Boyd, D. (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press. 
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интернет,  като 44% от тях признават една или повече форми на прекомерна употреба (за 

сравнение, средният резултат за всички 25 страни е 30%).  

 

Таблица 16: През последната година случвали ли са ви се някои от следните неща?  

2016 г. 
Изобщо 

не са 

Почти  

никога 
Понякога Често 

Много 

често 

Случвало се е да не се храня и да 

не спя заради интернет  
62.9% 14.4% 18.0% 3.5% 1.2% 

Спорил съм със семейството и 

приятелите си за времето, което 

прекарвам в интернет 

52.1% 17.7% 23.8% 4.5% 1.9% 

Чувствам, че трябва 

непрекъснато да проверявам 

устройството си (телефон или 

компютър), за да видя дали не се 

е случило нещо  

43.6% 13.5% 20.0% 13.5% 9.4% 

Опитвал съм се да прекарвам по-

малко време в интернет, но не 

съм успявал  

65.0% 15.4% 13.8% 3.9% 1.9% 

Оценките ми в училище се 

понижиха заради времето, което 

прекарвам в интернет  

72.3% 14.6% 10.1% 2.1% 0.9% 

Смятам, че времето, което 

прекарвам в интернет ми създава 

проблеми  

69.4% 14.7% 12.0% 2.2% 1.7% 

 

2010 г. 

Никога/ 

почти 

никога 

Понякога Често 
Много 

често 

Случвало се е да не се храня и да не спя 

заради интернет 
64.8% 27.6% 5.6% 1.9% 

Чувствам се разтревожен, когато не съм в 

интернет  
32.1% 37.5% 19.6% 10.8% 

Улавял съм се, че сърфирам без да има 

нещо интересно  
53.7% 32.2% 9.9% 4.1% 

Опитвал съм се да прекарвам по-малко 

време в интернет, но не съм успявал 
53.3% 29.8% 11.5% 5.4% 

Прекарвам по-малко време, отколкото би 

трябвало, със семейството и приятелите си 

или в учене, заради времето което 

прекарвам в интернет  

63.3% 24.9% 8.7% 3.1% 
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Резултатите показват, че прекомерната употреба на интернет всъщност не е широко 

разпространен проблем. Относително много отговори „често“ и „много често“ са дадени 

единствено на въпроса дали за интервюирания е валидно твърдението „Чувствам, че трябва 

непрекъснато да проверявам устройството си“, но това не е толкова симптом за 

пристрастяване към виртуалната среда, колкото разбираемото желание за общуване и 

социализация, типично за тийнейджърите.  Важно е да се отбележи, че 10% от децата на 

възраст 15-17 г. са спорили със семействата и приятелите си относно времето, което 

прекарват в интернет (за сравнение, имаме дял от 7% на възраст 12-14 г. и 3% на 9-11 г.).  

 

Превенция, защита и подкрепа 
 

Семейството и приятелите представляват източникът на подкрепа, на който 

децата, преживяли нещо негативно в интернет, имат най-голямо доверие. Те най-често 

са се обръщали за помощ, съвет или подкрепа към майките си (вкл. мащеха, приемна майка) 

– 47%, към бащите си (вкл. доведен баща, настойник) – 23%, към братята или  сестрите си – 

12%, или към приятел на същата възраст – 36%. Други 11% от децата са се обръщали към 

други възрастни, на които имат доверие (напр. учители), а 18% предпочитат да не споделят 

с никого и да се справят сами.  

 

Таблица 17: Когато си разтревожен от нещо, говориш с…  

 2016 г. 2010 г. 

Майка си/ баща си 70% 71.2% 

Приятел  36% 51.3% 

Брат си или сестра си 12% 16.3% 

Никого 18% 3.5% 

Учител  4% 7% 

Друг възрастен, на когото имаш 

доверие  

4% 18.6% 

Някой друг 3% 4.9% 

Предпочитам да не отговарям 2% 2.2% 

Някого, чиято работа е да помага на 

деца 

1% 0.5% 

 

Преди да потърсят помощ и подкрепа от други хора, децата често се опитват да решат 

проблема сами. Фигура 12 показва най-популярните стратегии за справяне с инциденти 

онлайн. Четирите най-популярни отговори се основават на една и съща предпоставка – 

надеждата, че проблемът някак ще отмине сам. Почти половината деца инстинктивно 

затварят неприятния, смущаващ или нежелан уебсайт или приложение или го игнорират, 

надявайки се, че проблемът е временен и след малко ще отмине. Подобна тактика е 

предпочитана и в случаите на нежелана комуникация с друг човек – блокиране и изтриване 

на съобщенията. Само малка част от децата са докладвали проблема на администратора на 

сайта и дори още по-малко са се свързали с Националния център за безопасен интернет 
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(което не е изненадващо, ако имаме предвид, че 82.5% от интервюираните не са чували и не 

знаят какво представлява НЦБИ – виж. по-долу Таблица 19).  

 

Фигура 12: Какво направи последния път, когато нещо те разстрои или смути в интернет? 

 

 

Според родителите пораствайки децата стават все по-способни да се справят с неща, 

които ги тревожат или разстройват в интернет и съответно се нуждаят от все по-малко 

родителска помощ.  9 год. е възрастта, в която родителската намеса рязко се увеличава, 

но когато децата навършат 12 г., тя започва постепенно да намалява.  

 

Таблица 18 (въпроси за родителите): Когато детето Ви използва интернет, Вие…?: 

 Всички 

родители 

Родители на 

деца на 9-11 г. 

Родители на 

деца на 12-14 г. 

Родители на 

деца на 15-17 г. 

 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 

Разговаряте с детето си за това, 

което би трябвало да направи, 

ако нещо го разстрои в интернет  

39.8% 60.6% 43.8% 65.0% 38.6% 62.0% 35.9% 53.7% 

Помагате на детето си, когато 

нещо го смути или разстрои в 

интернет   

27.3% 23.3% 34.5% 28.3% 23.1% 21.6% 22.0% 20.0% 

Показвате на детето си как да 

използва интернет по безопасен 

начин   

36.1% 68.8% 47.0% 78.9% 33.2% 70.7% 25.1% 55.2% 

Обяснявате на детето си защо 

някой уебстраници са 

подходящи, а други не  

35.0% 65.2% 42.5% 75.7% 34.3% 68.2% 26.3% 49.8% 

  

Затворих 

браузъра 

или 
приложе

нието

Игнорир

ах 

проблем
а или се 

надявах, 

че ще 
изчезне 

от 

самосебе 
си

Блокира

х човека, 

така че 
да не 

може да 

се 
свърже с 

мен 

повече 

Изтрих 

всички 

съобщен
ия от 

този 

човек

Промени

х 

настройк
ите на 

профила 

си

Почувст

вах се 

виновен, 
че се е 

случило 

нещо 
нередно

Спрях да 

ползвам 

интернет 
за 

известно 

време

Опитах 

се да 

накарам 
човека 

да ме 

остави 
на мира

Използва

х бутона 

за 
докладва

не на 

злоупотр
еби, 

свързах 

се с 
админис

тратора 

на сайта 

Опитах 

се да си 

разчистя 
сметките 

с човека

Свързах 

се с 

Центъра 
за 

безопасе

н 
интернет

Дял от децата 44.00% 32.00% 28.00% 14.00% 14.00% 13.00% 12.00% 8.00% 5.00% 5.00% 1.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%
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Сравнението между двете изследвания разкрива тревожен спад в родителската 

намеса и подкрепа. Докато през 2010 г. около две трети от родителите са разговаряли с 

децата си по теми, свързани с безопасността в интернет, понастоящем само около една трета 

от тях провеждат такива разговори. Това е друг фактор, повлияващ много негативно върху 

възможността за безопасна и позитивна употреба на интернет от децата.  

Нещата изглеждат по-положителни, когато обърнем внимание на това, че повече от 

половината деца са запознати с бутоните за блокиране на нежелани контакти (29.3% вече са 

използвали тази опция, за да възпрепятстват някого да вижда профилите им и да общува с 

тях) или за докладване на неподходящо съдържание (14% действително са докладвали 

такива случаи).  За съжаление, уебсайтът на Националния център за безопасен интернет, 

заедно с неговите Гореща и Консултативна линия, не са широко известни сред децата, което 

означава, че би трябвало да се положат повече усилия за популяризиране и увеличаване на 

видимостта на Центъра в обществото.  

 

Таблица 19: Виждал/а ли си някое от следните неща в интернет?  

 
Не знам 

какво е 

това  

Не, не съм 

го виждал  

Да, виждал 

съм го  

Да, 

използвал 

съм  

Не желая 

да 

отговоря  

Бутон за блокиране (на 

нежелани потребители) 12.5% 14.8% 42.9% 29.3% 0.5% 

Бутон за докладване (на 

неподходящо 

съдържание) 18.3% 25.6% 41.6% 14.0% 0.5% 

Помощен център или 

друга опция за връзка с 

администратор  27.9% 34.5% 32.1% 5.0% 0.5% 

Уебсайт на Националния 

център за безопасен 

интернет Safenet.bg  39.3% 43.2% 14.6% 2.2% 0.7% 
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Заключения: Потенциал за рискове 
 

Резултатите от изследването от 2016 г. и особено сравнението им с тези от предходното 

изследване от 2010 г. очертават няколко четири важни теми, които заслужават повече 

внимание от страна на експертите, занимаващи се с осигуряване на по-сигурна и позитивна 

интернет среда за децата, а също и от страна на учителите и други хора, занимаващи се с 

образование, на хората, определящи политиките, на занимаващите се с бизнеса с новите 

технологии и накрая, но не на последно място – от страна на децата и на техните родители.  

Изследването разкрива, че 97% от българските деца на възраст 9-17 г. са активни 

интернет потребители, което означава, че имаме значителен ръст в сравнение с 

предходното изследване. Повече от половината са онлайн на практика всеки ден. Това 

означава, че практически всички деца над 9-годишна възраст са потенциално изложени на 

редица рискове и опасности в Мрежата. Освен това възрастта, в която децата навлизат в 

дигиталната среда, устойчиво пада. През 2010 г. най-често възрастта, в която децата за пръв 

път се срещат с Мрежата е била 10 год., през 2016 г. една четвърт от всички деца стават 

интернет потребители, когато са само на 7 год.   

• 10% от децата от изследването са взели дигиталното си устройство още на 4 или 5 

год. По-ранната възраст, в която децата започват да използват активно дигиталните 

технологии е важен фактор, който ги прави по-уязвими спрямо различните рискове и 

потенциални вреди в интернет. На тази възраст техническите им способности са 

значително по-развити от социалните им умения, дигиталната им грамотност и 

възможностите им да разпознават и да избягват рисовото поведение онлайн.  

• Делът на децата, които споделят, че през последната година са били разтревожени, 

разстроени или уплашени от нещо, което са видели в интернет, е нараснал от 10% 

на 15%. Колкото са по-големи децата, толкова по-вероятно е да попаднат на 

неподходящо онлайн съдържание. Обаче делът от деца, които са влизали в уебсайтове, 

които са ги разстроили, видимо е нараснал във всички възрастови групи, включително и 

в тази на най-малките.  

• Ползването на социални мрежи е втората най-популярна дейност, а децата, които нямат 

профил в поне една социална мрежа, са отчетливо малцинство (13%). В сравнение с 

2010 г. делът от деца, ползващи социалните медии, е нараснал драматично – от 54% на 

87%. Броят на най-малките потребители (9-11 год.) се е удвоил и понастоящем три 

четвърти от тях имат поне един профил в социална мрежа (най-често във Фейсбук).  

• Потенциалният риск, свързан със социалните мрежи, нараства и от факта, че една трета 

от децата оставят профилите си публични, така че всеки да може да ги види. През 

2016 г., значително повече деца желаят да споделят лична информация в своите акаунти 

в социалната мрежа, отколкото  през 2010 г. Най-често те споделят снимки ясно 

показващи лицата им, имената им, училището си и хобита. За щастие, децата са по-

предпазливи относно телефонните си номера и домашния си адрес. Обаче и тази лична 

информация е достъпна при 5% от децата и може да бъде лесно намерена от всеки, който 

има връзка с Мрежата, включително и потенциални насилници.  

• Една трета от децата са имали контакт и са общували с някого, когото никога не са 

срещали на живо. В това отношение не се забелязват разлики между половете, докато 

различията между възрастовите групи са големи. Повод за притеснение дава и това, че 
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едно от всеки пет деца се е срещало на живо с някого, с когото по рано „се е познавало“ 

само в интернет. Ако сравним резултатите с тези от 2010 г., можем да забележим, че 

значително по-голям дял от по-големите тийнейджъри има желание да преминава от 

виртуален към реален контакт, което означава, че при децата по-големи от 15 год. 

срещата с нови хора след запознанство в интернет се превръща в норма.  

• Инцидентите, свързани с различните видове онлайн тормоз са друг риск, на който са 

изложени децата. Делът от деца, които са били жертви на злоупотреби в интернет е 

нараснал от 20% на почти 30% през последните шест години. И двете изследвания 

разкриват, че няма разлики между момчета и момичета в това отношение, но колкото са 

по-големи децата и  от двата пола, толкова по-вероятно става да се отнесат с тях по 

злонамерен и обиден начин. От децата, които са били жертви на тормоз, само с 30% се 

отнасят зле редовно. Тормозът на живо е почти два пъти по-често срещан от онлайн 

тормоза.  

• Макар и секстингът (изпращането на съобщения със сексуално съдържание) да не е 

пренебрежим проблем (той засяга около 10% от всички деца и над 20% от по-

големите тийнейджъри), резултатите от изследването от 2016 г. са подобни на тези от 

2010 г., което означава, че практиката на изпращане на текстове, снимки и видеоклипове 

със сексуално съдържание не е широко разпространена. При все това секстингът е важен 

и сериозен проблем. За всяко второ дете, което е получавало сексуално съобщение, това 

е било неприятно преживяване.  

• Като всички други потребители и децата са изложени на риск от заразяване на 

устройствата им с вируси или зловреден софтуер. По-малко от половината от тях 

заявяват, че знаят как да намерят информация за безопасността на своя смартфон или 

таблет. Проблемът е естествено по-отчетлив при по-малките деца (9-11 г.). От друга 

страна значителният ръст на подобни инциденти от 2010 до 2016 г. дава възможност да 

се предположи, че понастоящем както родителите, така и самите деца полагат по-

големи грижи да предпазят устройствата си чрез различни антивирусни програми.  

• За съжаление, инсталирането на антивирусна защита много често е единственият начин, 

по който родителите се намесват в това как децата им употребяват дигиталните си 

устройства. По-обстойният анализ на данните от изследването и сравняването на 

отговорите от интервютата с родителите с тези на децата потвърждават резултатите от 

редица други изследвания – а именно, че в повечето случаи, техническите умения на 

децата превъзхождат тези на родителите. Изследването показва, че делът от родители, 

които намират време, заинтересовани са, информирани са и са достатъчно уверени в 

компетентността си да разговарят с децата си за различните аспекти на безопасната, 

позитивната и конструктивна употреба на интернет, е намалял наполовина спрямо 

2010 г.  
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Препоръки 
1. Обучение в дигитална грамотност на всички етапи от образователния процес: 

Непрестанно нарастващ дял от децата стават потребители на интернет още преди да 

постъпят в първи клас. Следователно необходимостта от изграждане на дигитални 

умения у тях представлява задача с нарастващо значение. Жизненоважно е да се въведат 

елементи от ранното обучение в дигитална грамотност със специален фокус върху 

онлайн безопасността още в предучилищна възраст. Преподаването на информационни и  

комуникационни технологии в начален курс понастоящем набляга най-вече на 

техническите умения, а сигурността в интернет, критичното разбиране и оценка на 

информацията, онлайн етикетът (нетикет), и другите социални умения не са достатъчно 

застъпени. Потенциалът за конструктивно и ползотворно включване на дигиталните 

технологии.  

2. Целенасочени програми и действия за критичната възрастова група на децата от 12 

до 14 год.): Изследването показва, че в много отношения тази възрастова група е най-

рискова. От една страна, родителската намеса и контрол съществено намалява в 

сравнение с по-малките деца. В същото време естественото любопитство и желание за 

експериментиране и изследване, както на реалния, така и на виртуалния свят могат да 

изправят тези деца пред потенциално опасни ситуации. Затова 12-14-годишните имат 

нужда от специално внимание под формата на обучения и кампании за повишаване на 

информираността. Тези похвати би следвало да бъдат обвързани с нуждите и интересите 

на децата като комуникацията с тях е необходимо да се провежда на достъпен език.  

3. Разработване и популяризиране на социални мрежи, предназначени за младежите: 

Въпреки фактът, че възрастовото ограничение за потребителите на най-популярната 

социална мрежа е 13 години, значителна част от децата под тази възраст имат свой 

профил в такава мрежа (най-често във Фейсбук). Настоящият дебат дали възрастовото 

ограничение да не се качи до 16 години само задълбочават проблема. Без съмнение,  

ограниченията няма да възпрепятстват децата да упражняват втората най-популярна 

сред тях дейност. Вместо това би следвало да им се осигурят достъпни и привлекателни 

алтернативи със засилени настройки за безопасност, които да запазват 

неприкосновеността на личната информация на младежите и на техните приятели.   

4. Повече деца да бъдат включени в различни програми за обучение, извършвано от 

връстници: Някои от най-разпространените рискове, отнасящи се до употребата на 

дигиталните технологии са свързани с взаимоотношенията в интернет между самите 

деца или младежи (различите форми на онлайн тормоз, секстингът, споделяне на 

нелегално или неподходящо съдържание и др.). Практиката показва, че най-ефективният 

начин за обучение на деца как да използват дигиталните технологии по безопасен и 

отговорен начин е чрез посредничеството на техните собствени връстници. Обучението 

на млади обучители би следвало да се осъществява в партньорство между 

неправителствените организации, училищата, държавните институции и 

корпоративните играчи, за да може да се постигне най-добрия и дълготраен резултат.  

5. Стимулиране и подкрепа за родителското ангажиране и посредничество: Докато 

децата от поколението, родено с дигиталните технологии, се борят да намерят 

подходящия баланс между възможностите и опасностите в дигиталния свят, много от 

техните родители се чувстват безсилни, некомпетентни или са твърде заети за да им 
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помогнат. В допълнение към усилията, целящи да помогнат на децата да овладеят 

уменията, свързани с дигиталната и медийната им грамотност, е нужно да се обърне 

специално внимание на помощта и подкрепата за родителите, така че последните да 

могат пълноценно да участват в превеждането на децата през бурните води на 

дигиталния океан.  

6. Полагане на усилия за по-голяма видимост и разпознаваемост на Центъра за 

безопасен интернет и други подобни институции и програми: Изследването разкрива, 

че само малка част от децата знаят за Центъра за безопасен интернет, а още по-малко са 

се възползвали от помощта и услугите му. Натрупаният досега опит и установените добри 

взаимоотношения с училища, с бизнеса и с институциите би следвало да бъдат 

пълноценно използвани за популяризирането на Центъра и неговите програми. 

Необходимо е да се изградят и нови партньорства и да се постигне по-голяма видимост в 

обществото.  

 

 

 

 

 

 

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 1.  
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Фигура 13: 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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