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Flash Eurobarometer 235
(The Rights of the Child)

Country Specific Questionnaire
Bulgaria

Flash 235 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

Пол
[БЕЗ ДА ПИТАТЕ - ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД]

D2.

D3.

-

[1] ............................................................................................ Мъж

-

[2] .......................................................................................... Жена

Каква е Вашата възраст в навършени години?
-

[_][_] ....................................................................................Години

-

[00] .......................................................[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

В момента учите ли в редовна форма на обучение?
-

Да..................................................................................................1

-

Не .................................................................................................2

-

[Не знае / Не отговорил] .............................................................9

D4.

Какво е настоящото занимание на човека, който най-много допринася за доходите
на домакинството? Бихте ли казали, че той/тя е самонает/а, наемен/на служител/ка,
работник/чка или бихте казали че той/тя не упражняват професионална дейност?
Означава ли това, че той/тя е ...
[АКО ОТГОВОРЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ОСНОВНАТА КАТЕГОРИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И
СЪОТВЕТНИТЕ ПОД-КАТЕГОРИИ КЪМ НЕЯ - ??????????]
- Самонает
Æ i.e. : - селски стопанин, горски стопанин, рибар......................................... 11
- собственик на магазин, занаятчия .................................................... 12
- специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект, ...) .............. 13
- Собственик на компания..................................................................... 14
- Друго...................................................................................................... 15
- Наемен служител
Æ i.e. : - специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект) ................... 21
- главен мениджър, директор или висш управленски служител...... 22
- ръководител на средно равнище ...................................................... 23
- Обществен служител .......................................................................... 24
- офис служител/чиновник .................................................................... 25
- други наемен служител (продавач, медицинска сестра, и пр. ....) 26
- Друго...................................................................................................... 27
- Работник, извършващ ръчен труд
Æ i.e. :
- супервайзер/ бригадир (ръководител на екип, и пр.)..................... 31
- Работник, извършващ ръчен труд..................................................... 32
- Неквалифициран работник, извършващ ръчен труд...................... 33
- Друго...................................................................................................... 34
- Не упражнява професионална дейност
Æ i.e. : - Грижещ се да дома.............................................................................. 41
- учащ (ученик, студент редовно обучение) ....................................... 42
- пенсионер ............................................................................................ 43
- търсещ работа ..................................................................................... 44
- Друго...................................................................................................... 45
- [Отказ]................................................................................................................... 99

D6.

Бихте ли казали, че Вие живеете в .....?
-

Столица .......................................................................................1

-

Друг град/ градски център ..........................................................2

-

Селски район или село...............................................................3

-

[Отказ] ..........................................................................................9

Инструкция: В този въпросник под думата „Дете” трябва да се разбира като човек
под 18 години (Дефиниция на Обединените нации)

Q1.

Запознати ли сте с това, че хората под 18 години имат специфични права в
сравнение с възрастните?
Интервюер: Тези права са специфични за хората под 18 годишна възраст:

Q2.

-

Да, запознат съм .........................................................................1

-

Не, не съм запознат....................................................................2

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

Хората под 18 годишна възраст имат специфични права, като например::
- Правото на защита и право на необходимите грижи за тяхното благосъстояние
- Правото да изразяват свободно своите възгледи и мнението им да бъде вземано,
предвид за въпроси, които се отнасят до тях
- Правото техните интереси да бъдат поставяни на първо място при всякакви
действия, които се отнасят до тях от страна на публични или частни институции
- Или правото редовно да поддържат лични отношения и пряк контакт и с двамата
си родители, освен ако това не противоречи на техните интереси
Смятате ли, че специфичните права на децата в България са:

Q3.

-

Много добре защитени ...............................................................1

-

Донякъде са добре защитени ....................................................2

-

Не напълно защитени.................................................................3

-

Не са защитени ...........................................................................4

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

Вие лично опитвали ли сте се някога да потърсите помощ по въпрос, по който сте
смятали вашите права за нарушени, или познавате ли някой друг под 18 години,
който се е опитвал да направи това?
-

Да, Вие самият ............................................................................1

-

Да, някой, когото познавате .......................................................2

-

И двете - и Вие, и някой друг .....................................................3

-

Не .................................................................................................4

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

Q4.

Според Вас, какви са проблемите, с които могат да се сбъскат хората под 18
години, когато се нуждаят от помощ за защита на техните права?
-

Споменато ...................................................................................1

-

Не споменато ..............................................................................2

-

ДРУГО ..........................................................................................9

a)

Не са запознати със своите права............................................................ 1 2 9

b)

Не знаят как да подходят и към кого да се обърнат ............................... 1 2 9

c)

Властите (публични институции като например, общински
съвети, омбудсман) не се отзовават ............................................................... 1 2 9

Q5.

d)

Процедурите са твърде сложни................................................................ 1 2 9

e)

Процедурите са твърде дълги .................................................................. 1 2 9

f)

ДРУГО ......................................................................................................... 1 2 9

Според Вас в кои области правителството и обществените институции трябва
специално да вземат предвид интересите на децата, когато приемат закони или
вземат решения?
(Моля, изберете 3 от следните отговори:)
-

Образование .............................................................................01

-

Здраве и социални въпроси (например, достъп до болнично лечение
или обществен транспорт) .......................................................02

-

Младежко правосъдие (например, семейни проблеми и дела, свързани
с деца) ........................................................................................03

-

Сигурност (например да бъдат защитени срещу насилие) ..04

-

Имиграция (например условия, при които семейството може да бъде
отново събрано) ........................................................................05

-

Медии.........................................................................................06

-

Спорт и свободно време ..........................................................07

-

Околна среда (например средства за екологична защита на детски
съоръжения и сгради) ...............................................................08

-

[ДРУГО] ......................................................................................09

-

[Не знае/Не отговорил] .............................................................99

Q6.

Верни или грешни са следните твърдения?

a)

-

Вярно............................................................................................1

-

Грешно .........................................................................................2

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

Ако родителите са разведени и единият от тях отиде да
живее в друга страна членка на ЕС, трябва да се вземе ново
решение за попечителството и правото на достъп до детето ...................... 1 2 9

b)

Видео игрите (конзоли или онлайн игри) във всички страни
от Европейския съюз получават етикети и категории, показващи
за каква възрастова група са подходящи........................................................ 1 2 9

Q7a.

Q7b.

Според Вас, с кой от следните проблеми трябва да се справим първо в България?
-

Насилието срещу деца...............................................................1

-

Дискриминацията и расизма......................................................2

-

Наркотиците ................................................................................3

-

Злоупотребата с алкохол и пристрастяването към никотин...4

-

Детският труд ..............................................................................5

-

Сексуалната експлоатация на деца и младежи.......................6

-

Бедност и социално изключване ...............................................7

-

[ДРУГО] ........................................................................................8

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

А на кой трябва да се обърне внимание на второ място?
-

Насилието срещу деца...............................................................1

-

Дискриминацията и расизма......................................................2

-

Наркотиците ................................................................................3

-

Злоупотребата с алкохол и пристрастяването към никотин...4

-

Детският труд ..............................................................................5

-

Сексуалната експлоатация на деца и младежи.......................6

-

Бедност и социално изключване ...............................................7

-

[ДРУГО] ........................................................................................8

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

Q8.

Кои действия трябва да бъдат предприети с приоритет на Европейско ниво, за да
помогнат и защитят правата на децата?

a)

-

Споменато ...................................................................................1

-

Не споменато ..............................................................................2

Да се създаде система за оповестяване при изчезване на
дете, която да действа в целия Европейски съюз ............................................ 1 2

b)

Предоставяне на по-голяма подкрепа на организации,
които работят в областта на защита на детските права. ................................. 1 2

c)

Предоставяне на повече информация на децата и
младежите за техните права и как да ги търсят (например
информационни кампании или създаване на уеб-сайтове) ............................. 1 2

d)

Повече да се включват децата в изработването на
политики, които ги засягат, например организиране на форум
по тези въпроси .................................................................................................... 1 2

e)

Q9.

Подпомагане на правата на децата в страни извън Европа .................... 1 2

Кой информационен канал Ви се струва най-лесен за използване, за да намерите
информация за Вашите права?
-

Интернет ......................................................................................1

-

Материали, налични в библиотеките (в училище, в информационни
центрове, във Вашия град).........................................................2

-

ТВ програми.................................................................................3

-

[ДРУГО] ........................................................................................4

-

[Не знае/Не отговорил] ...............................................................9

