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Описание на изследването
 Методология

 Извадка - 1000 ученика на възраст 17-19г.

 Извадката е разпределена равномерно за четирите града – 250 

деца във всяко населено място

 Място на провеждане:

 Момчилград

 Петрич

 Попово 

 Балчик

 Анкетите са провеждани в началото на проекта и след края на 

проведените дискусии

 Резултатите са представителни за малките градове в страната

 Цели

 Да събере информация за запознатостта на учениците със 

съдебната система в страната

 Да регистрира влиянието на проведените дискусии за по-доброто 

разбиране на съдебната система у нас сред младите хора в 

малките градове



Запознатост и отношение на 

анкетираните към съдебната система -

сравнителен анализ



Доколко сте запознат/а със структурата и 

функциите на съдебната система?

След 
дискусият
а

В началото 
на проекта

%

0.9

61.4

9.2

18.2

10.3

76.3Запознат/а съм

1.4Напълно съм запознат/а

6.9Нито съм запознат/а, нито не съм 
запознат/а 

10.0Не съм запознат/а 

5.4Изобщо не съм запознат/а 

База: 1000 анкетирани ученика 

* Всяко анкетирано дете отбелязва ЕДИН, верен според него, отговор



Доколко смятате, че функциите и работата на 

съдебната система Ви касаят лично?

След 
дискусията

В началото 
на проекта

%

11

62.8

8.4

7.5

10.3

76.4Касаят ме 

15.3Напълно ме касаят 

1.4Нито ме касаят, нито не ме касаят 

1.4Не ме касаят 

5.6Изобщо не ме касаят

* Всяко анкетирано дете отбелязва ЕДИН, верен според него, отговор

База: 1000 анкетирани ученика

Статистически значимо повишаване на отбелязаната стойност



Кои от следните институции са част от 

Съдебната система?

* Всяко анкетирано дете отбелязва ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН, верен според него, отговор

След 
дискусията

В началото на 
проекта

%

35.2

44.3

50.1

87.3

51.4Следствие

22.2Полиция

69.4Прокуратура

90.0Съд

База: 1000 анкетирани ученика

Статистически значимо повишаване на отбелязаната стойност



Кои от посочените специалисти са част от 

Съдебната система?

След дискусиятаВ началото на 
проекта

%

20

48.8

44.1

35.5

62.5

30.6

66.5

76.1

19.4Детективи

76.4Прокурори

72.2Адвокати

56.9Следователи

37.5Дознатели

11.0Всички посочени

18.4Полицаи

86.0Съдии

* Всяко 
анкетирано 
дете 
отбелязва 
ПОВЕЧЕ ОТ 
ЕДИН, 
верен 
според 
него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика

Статистически значимо повишаване на отбелязаната стойност



Работата на кои от посочените специалисти има 

отношение към дейността на съда?

След дискусията
В началото на 

проекта%

24.3

20.4

40.1

25.7

17.0

30.2

25.7

20.7

51.5

44.3

47.3

50

24.7Ищци

47.0Свидетели

13.5 
Всички 
посочени

34.2Ответници

37.0Дознатели

17.1Детективи

61.4Прокурори

58.6Адвокати

37.0Експерти

48.6Следователи

32.9Полицаи

62.9Съдии

* Всяко 
анкетирано 
дете 
отбелязва 
повече от 
един, верен 
според него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика

Статистически значимо повишаване на отбелязаната стойност



Кои от посочените участват в провеждането на 

делото в съда?

След дискусията
В началото на 

проекта%

14.0

10.0

41

23.9

18.3

35.1

27.6

18.4. 

55.9

35.9

61.3

70.7

54.9Свидетели

45.8Ищци

35.6Ответници

66.2Прокурори

25.4Дознатели

14.0Детективи

28.2Полицаи

2.2Всички посочени

21.0Експерти

38.0Следователи

66.2Адвокати

74.6Съдии

* Всяко 
анкетиран
о дете 
отбелязва 
ПОВЕЧЕ ОТ 
ЕДИН, 
верен 
според 
него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика

Статистически значимо повишаване на отбелязаната стойност



Ако си представите, че сте обвиняем по дело: кои от 

посочените знаете, че ви се полагат по закон? 

След 
дискусията

В 
началото 

на 
проекта

%

34.6

15.2

10.2

72.6

7.6

40.0

45.7

60.1

5.5Да участвате в наказателния процес

31.8

Да давате или откажете да давате 
обяснения, без последното да се тълкува във 
Ваша вреда

87.9Да научите в какво сте обвинен

63.6
Да се запознаете с всички доказателства по 
обвинението

84.8Да имате защитник

50.0
Да обжалвате актовете на институциите, 
които накърняват Вашите права

2.2
Да бъдете виновен до доказване на 
противното

60.6
Да бъдете невинен до доказване на 
противното

* Всяко анкетирано дете отбелязва ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН, верен според него, отговор

База: 1000 анкетирани ученика

Статистически значимо повишаване на отбелязаната стойност



Обща запознатост със съдебната 

система след края на дискусиите



За кое от посочените съдилища знаете, че 

съществува?

52,1%

62,0%

63,4%

73,2%

83,1%

87,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Върховен касационен

съд

Върховен

административен съд

Апелативен съд 

Военен съд

Районен съд

Окръжен съд

* Всяко анкетирано дете отбелязва ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН, верен според него, отговор

База: 1000 анкетирани ученика



За кои, от посочените по-долу, видове дела сте 

чували?

61,4%

80,0%

95,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Административни

Наказателни

Граждански

* Всяко 
анкетирано 
дете 
отбелязва 
ПОВЕЧЕ ОТ 
ЕДИН, 
верен 
според 
него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика



От къде получихте за последно информация за 

събитие, свързано със съдебната система?

%

13.6От учител в училище

30.3От приятелите ми

81.8
От медиите (вестници, телевизия, радио, 
Интернет)

9.1От други роднини

25.8От родителите ми

3.0
Не съм чул/а никаква информация, свързана със 
Съдебната система

4.5От другаде

* Всяко анкетирано дете отбелязва ПОВЕЧЕ ОТ 
ЕДИН, верен според него, отговор

База: 1000 анкетирани ученика



Ако интересите Ви са накърнени, към коя 

институция бихте се обърнали?

Полиция

70,8%

Съд

13,9%

Прокуратура

5,6%

Друго

1,4%

Не знам

8,3%

* Всяко 
анкетирано 
дете отбелязва  
ЕДИН, верен 
според него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика



Коя институция бихте уведомили, ако мислите, че 

дете, което познавате има нужда от закрила?

%

3.5
Неправителствени организации, които 
работят в областта на закрила на детето

57.9„Държавна агенция за закрила на детето”

1.8Няма да уведомите никого

3.5
Бихте искал/а да уведомите някого, но не 
знаете кого

3.5Агенция „Социално подпомагане”

3.5Съда

26.3Полицията

* Всяко 
анкетирано 
дете отбелязва  
ЕДИН, верен 
според него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика



Вие, лично, познавате ли дете, което според Вас се 

нуждае от закрила?

Не

55.1 %

Да

44.9 %

* Всяко 
анкетирано 
дете отбелязва  
ЕДИН, верен 
според него, 
отговор

База: 1000 анкетирани ученика



Защо, според Вас, това дете има нужда от закрила?

База: Всички, посочили че познават дете, обект на насилие

%

15.6

Обект на насилие на обществено място-
магазин, детска площадка, градски транспорт, 
друго

18.8Обект на насилие в Интернет

37.5
Детето има проблем с хора, които могат да го 
подтикнат към извършване на престъпление

53.0
Детето е обект на насилие в училище (от 
съучениците)

62.5Детето е обект на насилие у дома

* Всяко анкетирано дете отбелязва 
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН, верен според него, 
отговор



В каква ситуация бихте потърсили някоя институция 

за закрила? 

%

* Всяко анкетирано дете отбелязва 
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН, верен според него, 
отговор

15.8Обект на насилие в Интернет

86.0Вие сте обект на насилие в училище (от съучениците)

3.5
Имате проблем с хора, които могат да Ви подтикнат към 

извършване на престъпление

49.0Вие сте обект на насилие у дома

База: 1000 анкетирани ученика



Изводи



Изводи (1)

 Информираността на анкетираните ученици за съдебната система 

в началото на проекта е на приблизително добро ниво.

 Неточности се наблюдават в разпознаването на структурата на 

системата, отделните звена и тяхната роля; 

 След дискусиите се наблюдава значително повишаване на 

разбирането на отделните елементи, съставящи съдебната 

система. 

 Дискусиите спомагат и за повишаване на нивото на оценка на 

важността на съдебната система за отделния индивид. 

 Става по-различима нейната важност за всекидневния живот, а не 

просто възприемането й като абстракция, която не касае лично.



Изводи (2)

 Съда и прокуратурата, респективно съдиите и прокурорите са най-лесно 

разпознаваемите части от съдебната система.

 Различните нива на съдилищата са известни на младите, но по-скоро 

теоретично, а не от позицията на разбиране на техните функции.

 Върховния касационен съд и върховния административен съд  са най-

малко разпознаваеми.

 Като най-разпознаваеми и свързани с конкретно разбиране са 

гражданските и наказателните дела.

 Административните дела не са така познати, както по име така и по 

отношение на целите, които преследват.  

 Средствата за масова информация са основният източник на 

информация за съдебната система

 Друг важен информационен източник е семейната и роднинска среда на 

децата.

 Родителите са важен елемент, както за разбирането на 

функционирането на системата, така и във връзка на заблудите, 

свързани с нея.



Изводи (3)

 Полицията е основният орган, към когото биха се обърнали 

анкетираните, в случай на накърнени интереси.

 Специализираната “Държавна агенция  за закрила на детето” , 

макар и позната основно като име е основната е институция, към 

която декларират, че биха се обърнали за помощ, в случай че дете 

има нужда от помощ.

 Домът и училището са основните места, където детето е 

подложено на насилие и тормоз.

 Това са и основните случаи, в които децата декларират, че биха 

потърсили закрила.


