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СТАНОВИЩЕ 

на Национална мрежа за децата 
относно предложения законопроект ,  

регламентиращ сурогатното майчинство 
 

 Националната мрежа за децата (НМД) приветства усилията на отговорните 
държавни институции и на инициативата на депутата от парламентарната група 
на „Атака” г-жа Калина Крумова за създаване на нова нормативна уредба при 
въвеждане на съвсем нови за нашата страна практики.  

 Ние от Национална мрежа за децата след консултации с наши партньори в 
страната и чужбина считаме, че сурогатното майчинство не се приема 
еднозначно. Все още няма задълбочени анализи, които да показват 
недвусмислено как подобна законова рамка осигурява спазването и прилагането 
на правата на човека и на детето, и то не само в контекста на репродуктивните 
възможности. Въпросът за легализирането на сурогатното майчинство е колкото 
юридически, толкова и етичен. Именно поради неизследвания и нееднозначен 
световен опит ние настояваме да има по-задълбочени проучвания и диалог 
по темата в следващите няколко години. Считаме, че е добре да се 
организират проучвания и посещения, които да доведат до натрупване на 
информираност по въпросите на сурогатното майчинство.   

 Налице са няколко основни довода за отлагането на приемането на тези 
законови промени.  

1. Към настоящия момент в България има много по-неуредени и неизяснени 
от законодателна гледна точка области, касаещи децата и българското 
семейство. На дневен ред стоят изключително тежките проблеми на българските 
деца и семейства, които в много по-голяма степен изискват политическото 
внимание и ангажимент. Новата нормативна рамка за детето и семейството, 
законът за училищното и предучилищно образование, реформата в детското и 
младежкото правосъдие и процесът на деинституционализация са теми, които 
обхващат всички деца. Поради това е необходимо политическият и 
организационен ресурс на държавните институции да бъде насочен в посока на 
изработването на възможно най-добрата нормативна рамка, създаваща условия 
за ефективно прилагане на правата на децата в ежедневната практика. 
Промените в закона, касаещи сурогатното майчинство, биха засегнали много по-
ограничен брой хора. 
 

2. Приемането на закон за сурогатното майчинство със сигурност ще даде 
репродуктивна възможност на някои хора и двойки, които искат да имат деца. 
Под въпрос обаче остава гарантирането на правата на детето, което е 
износено от сурогатната майка, както и на самата сурогатна майка. Рискът от 
нарушаването на тези права е изключително голям, тъй като правата на 
приемащия човек или двойка се поставят над правата на детето и сурогатната 
майка. В ситуация, в която предмет на договора е живо човешко същество, 
трудно могат да бъдат гарантирани правата на детето. Поставянето на 
разбирането за човешкото репродуциране в рамките на бизнес отношения 
създава и предпоставки и за сериозни злоупотреби и експлоатация на групи 
социално слаби жени. Този риск е осъзнат и в световен мащаб - комерсиалното 
сурогатно майчинство, например, се забранява и от Брюкселската декларация на 
Световната медицинска асоциация (www.wma.net). 
 

3. Ако законовите промени, касаещи сурогатното майчинство, бъдат приети, от 
изключително значение е те да уреждат в подробности взаимоотношенията 
между сурогатната майка, детето и човекът/двойката, която придобива 
законно попечителство над детето. Необходимо е например, законовите 
промени да регламентират начина, по който детето ще се възползва от правото 
да познава своя произход, включващо като минимум начин на износване и 
раждане, основания за избора, право на информация за сурогатната майка. Част 
от нормативното уреждане би следвала да бъде и системата за консултиране на 
такива деца и семейства. 

 

Национална мрежа за децата  

 

 
*Актуална информация за узаконяването на  
сурогатното майчинство у нас можете да видите  
тук. 

 
 

                                                                  ТЕМА НА БРОЯ 

Какво е сурогатното 

майчинство?  

Сурогатното 

майчинство е 

възможност, 

регламентирана в 

няколко страни, при 

която една жена носи и 

ражда дете за един 

човек или двойка, 

приемащи законното 

попечителство върху 

детето (нарича се още 

„майчинство чрез 

пълномощник”). 

Жената, която износва и 

ражда детето, може да 

бъде негова генетична 

майка (така нареченото 

„традиционно 

сурогатно майчинство”) 

или да износва ембрион, с 

който няма генетична 

връзка (наречено 

„гестационно сурогатно 

майчинство”). Ако 

жената, която износва и 

ражда детето, получава 

възнаграждение, което е 

извън компенсациите за 

медицинска, здравна или 

друга помощ, то това се 

нарича „комерсиално 

сурогатно майчинство”. 

Ако няма 

възнаграждение, а има 

само компенсация на 

разходи, този тип 

договаряне се нарича 

„алтруистично 

сурогатно майчинство”. 

http://www.wma.net/
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4242971


 
 
 
 
 

 Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

На 12 октомври ДАЗД официално оповести допуснатите по 

документи организации. Това са:  

1.      СДРУЖЕНИЕ „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ”; 

2.      НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА; 

3.      ФОНДАЦИЯ „SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА – БЪЛГАРИЯ”; 

4.      СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ – 2008”; 

5.      ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”;  

6.      БАЛИЗ –Българска асоциация за лица с интелектуални 

затруднения;  

7.      СПСПД ФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ 

Съгласно приетия механизъм за избор на ЮЛНЦ, членове на 

НСЗД, в състава на съвета се включват 12 неправителствени 

организации. Тази година обаче са постъпили документи само 

от 11 ЮЛНЦ, 7 от които са одобрени за участие в изборната 

процедура. Съгласно механизма, при невъзможност да се 

запълни квотата на ЮЛНЦ (недостатъчно кандидати или 

допуснати до избор), председателят на ДАЗД има право по 

своя преценка да определи кои други организации да се 

включат като членове на съвета. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Срещи с успели жени в град Ловеч 

На празника на българския лекар - 19 октомври 2011, деня на 

Св. Иван Рилски Чудотворец се проведе третата от 

поредицата срещи с успели жени от Ловеч : с д-р Румяна 

Цанова, офталмолог с дългогодишна практика в ловешката 

болница. Участие в срещата взеха млади хора, учители, 

лекари и граждани. В разговора д-р Цанова разказа 

интересни подробности за своя живот, за професионалния си 

път, за професията на лекаря – трудна, отговорна, но и 

творческа и удовлетворяваща. Дискутирани бяха и 

необходимите качества, за да бъде изградена успешна 

кариера в областта на медицината. 

Повече информация за събитието можете да намерите тук: 

http://www.optitroyan.net/?p=5399 

 Конференция, посветена на ранната интервенция 

На 25.10.2011 година, в Стара Загора ще се проведе 

Конференция, посветена на ранната интервенция при деца 

със специални нужди от 0 до 7 години като нова услуга в 

общността, чрез която семействата 

им могат да получат подкрепа и 

адекватна помощ. Събитието 

организира Сдружение „Самаряни“ във 

връзка с приключването на между- 

народния проект    „Превенция на 

 институционализацията на деца с увреждания в 

центрове за ранна диагностика и интервенция в 

развитието 

“ . 

 

 

 

 

 
 НМД на открит урок за училището и след него 

Представители на НМД ще се включат в „учебния“ ден за 

образование, организиран от Център за независим живот. 

Освен възрастни участници, в открития урок ще се включат 

деца, които ще обсъждат същите теми като нас, възрастните, 

за да чуем какво мислят те, за да ги разбираме по-добре и да 

ги подкрепяме по-успешно. 

Това е „открит“ урок за родители, учители, директори, 

представители на МОНМ, ДАЗД, РИО, община София, НПО, 

ученици, които да се включат с опит, отношение и дори с 

опасенията си в една открита дискусия за образованието на 

всеки човек – било то малъкили голям.  

 

 
 

В Деня на будителите, на 1 ноември, 2011, от 10:00 – 15:00  

часа в едно достъпно за всички деца училище на София:  2 

АЕГ“Томас Джеферсън“,те ще обсъждат защо 

приобщаващото образование е ценно в живота на всяко дете; 

училището – инструмент за „научаване“ на живот; училището 

с грижа за включване в реалния живот и какво мислят децата 

за своето училище. 

Ето и някои от темите, които ще се дискутират: 
 Приобщаващо образование за житейско 
приобщаване 
 Училището като най-важен инструмент за 
научаване и справяне в живота 
 Избор и достъп на всяко дете до учене, участие и 
развитие на най-добрите му възможности и стремежи 
 

 Адаптация на „Наръчник за позитивното 

родителство” 

На 3 ноември НМД ще посети курсът за родители в Гоце 

Делчев, с цел адаптация на преведения от организацията 

„Наръчник за позитивно родителство” спрямо българския 

контекст и потребности на нашите родители. Курсовата група 

е от родители на деца от 6 месеца до 16 години, които по 

желание са се включили в обучението и досега са имали две 

срещи. За да се разшири кръга от обучители, които да 

включат своя опит и използват след това наръчника за 

обучители по позитивно родителство, НМД ще се включи в 

поредица от срещи във Велинград, София, Сливен . 

 

 НМД на избори за членове на НСЗД 

Национална мрежа за децата е една от организациите, 

допуснати до изборната процедура за ЮЛНЦ, членове на 

Националния съвет за закрила на детето (НСЗД).  

 

 

 

http://www.optitroyan.net/?p=5399
http://www.samaritans.bg/news/konferenciya-posvetena-na-rannata-intervenciya
http://www.samaritans.bg/proekti/prevenciya-na-institucionalizaciyata-na-deca-s-uvrezhdaniya-v-centrove-za-ranna-diagnostika-
http://www.samaritans.bg/proekti/prevenciya-na-institucionalizaciyata-na-deca-s-uvrezhdaniya-v-centrove-za-ranna-diagnostika-
http://www.samaritans.bg/proekti/prevenciya-na-institucionalizaciyata-na-deca-s-uvrezhdaniya-v-centrove-za-ranna-diagnostika-


 

Институции и деца в 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мащабна акция на няколко организации в Бургас 

Сдружение "Верният Настойник" в сътрудничество с 

организацията "Повече Бъдеще"-Германия, раздадоха дрехи, 

играчки, обувки и хранителни продукти за над хиляда членове 

на общността и деца в област Бургас. 

Този проект беше замислен,  

за да послужи на хората в 

неравностойно положение  

и да насърчи учениците  

да продължат своето обра -

зование. Двете организации 

помогнаха на седем детскиградини, три училища и дариха 

петдесет легла на болницата в град Средец. Сдружението 

"Верният Настойник" се чувства привилегировано да работи с 

тази забележителна организация "Повече бъдеще", като е 

планирало повече съвместна работа за месец юни 2012 

година. 

 „Да научим Вести” за преподаването 

 Новият бюлетин „Да научим Вести” се реализира от ГИП, 

Каритас, ЦПО, Блулинк, Джендър проект и СиВиЕс в рамките 

на проект „Да научим! Въвеждане на принципите на 

обучението за развитие в българското образование”, 

финансиран от Европейската комисия по програма за външни 

действия на Европейските общности. 

 Бюлетинът се изготвя от експерти по образование за развитие 

в работилницата на проект „Да научим!” и цели да предостави 

допълнителни ресурси по теми от образованието за развитие, 

които да разнообразят часовете и по забавен начин да 

въвлекат учениците в теми от обществена значимост. 

Заявки за включване в мейлинг листа и мнения и препоръки 

могат да бъдат изпращани на devedu@bluelink.net .  

 Проект „Да си доброволец – означава че ти пука!“ 

 РЦРД, член на мрежата на НАРД и Клубът на НСО в 

Търговище организира множество инициативи под общ 

надслов „Да си доброволец – означава че ти пука!”. Извършено 

бе почистване около реката в парк „Роден кът” и почистване на 

парк „Юкя”. ПОЛЯНАТА в село Момино също доби нов изглед. 

Жителите на село Баячево получиха здравни съвети. В еко-

акция бяха събрани няколко чувала с боклук около Читалище 

„Напредък” в центъра на града. В 

Комплекса за психично здравни 

грижи в кв. Бряг също се 

извърши изкореняване и 

почистване на оранжериите. 

Нова инициатива предложиха 

младежи от града, които се събраха на площадката зад своя 

блок и изградиха игрище за баскетбол и мини-футбол.  

Проектът е част от първите по рода си есенни национални Дни 

на доброволчеството 2011г., които обхващат София и пет 

областни града. Главен организатор е Фондация „Помощ за 

благотворителността в България”(ФПББ) с подкрепата на 

Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и 

Източна Европа. 

 

Институциите 

и децата в България 

проведе на 4 октомври. В дневния ред 

е предвидено и представяне на 

проекта на Закона за детето и 

семейството. НСОРБ не разполага с 

актуалния му и окончателен вариант. 

 За две години над 130 хиляди деца и възрастни са 

потърсили съдействие на телефон 116 111 

134 526 са обажданията на Националната телефонна линия 

за деца 116 111 от откриването на услугата. Утре, 14 

октомври, се навършват 2 години от стартирането на 

телефона за консултиране, информиране и помощ по 

всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. През този 

период експертите на телефонната линия са провели 30 472 

консултации с деца и възрастни. 

През 2011 г. се забелязва стабилно повишаване на броя на 

обажданията и осъществените консултации в сравнение с 

2010 г. Най-често се обаждат тийнейджъри /53 % момичета 

и 47 % момчета/. 

 Над 1800 семейства са със спрени социални 

помощи 

Над 1800 семейства са със спрени социални помощи, тъй 

като децата им не ходят на училище. Това заяви социалният 

министър Тотю Младенов, който подчерта колко е важно 

подрастващите да влизат в класните стаи, съобщиха от 

в."Дума". 

Според Национална мрежа за децата решението на 

проблема не се състои единствено в прилагането на 

наказателни мерки спрямо родителите. НМД настоява чрез 

възможностите за социална работа да се потърсят 

причините и да се окаже подкрепа на тези семейства, за 

това децата да посещават редовно училище. Смисълът на 

социалната работа не е само в констатиращите и 

наказателните мерки, а преди всичко в оказването на 

подкрепа за развитие на капацитета на родителите за 

полагане на грижи за детето. 

 Глоби за родители, оставили децата си без надзор 

Родители, които оставят децата си без надзор в рискова 

ситуация, да бъдат санкционирани с глоби до 5000 лева. 

Това предвижда нов Закон за защита на детето, съобщи 

вчера зам.-министърът на труда и социалната политика 

Валентина Симеонова пред bTV. 

В основата на подхода за позитивното родителстване обаче 

стои идеята за фокусиране върху силните страни на 

родителите вместо въвеждането на система от санкции и 

обявяването им за безотговорни. 

„България все още изостава значително от препоръката на 

Съвета на Европа от 2006 г., адресирана към националните 

правителства, за осигуряване на адекватна подкрепа на 

семействата”, съобщи Георги Богданов, изпълнителен 

директор на НМД. „Ние в НМД не вярваме, че има родители, 

които съзнателно искат да са безотговорни към децата си – 

те просто не знаят как да бъдат добри родители”, допълни 

още той. 
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Сексуална експлоатация и детска приятелска 

справедливост: 

OPSC Правен проект за реформа 

Цели на проекта 

CRIN е предприел проект, който разглежда прилагането на 

Факултативния протокол за продажба на деца, детската 

проституция и детската порнография (OPSC) в националното 

законодателство по целия свят. Гледайки как OPSC има 

влияние върху съдебните реформи в отделните страни и в 

различните региони, CRIN се надява протоколът да вдъхнови 

защитниците в тези и други юрисдикции за насърчаване 

 

  

на националното законодателство и политики, за по-добро 

спазване на правата на децата, свързани с OPSC. Чрез това 

те също така се стремят да насърчат положителната 

законова промяна. 

 

 Как да помогнем на младите хора да избират 

ненасилието 

 

  

Това е програма за намаляване на насилието, за разбиране 

на насилието, неговите ефекти, откъде идва и как да се 

предотврати. Подготовката на младите хора да избират 

ненасилието се състои от 12-сесийна програма за тези, които  

работят с млади хора на възраст 10 +, при които агресивното 

поведение е проблематично. 

Проектирана да бъде използвана самостоятелно, 

програмата, основана на възстановителени принципи, 

насърчава младите да поемат отговорност за поведението 

си. „Choosing Non-Violance” също така ги подкрепя при 

разпознаването и признаването на ефектите от техните 

действия, както и при идентифицирането на начини да 

поправят причинените вреди. Още програмата ги учи на нови 

умения за справяне с конфликти и предотвратяване на 

бъдещи проблеми, свързани с агресивно поведение. 

Всяка сесия е с ясно определени цели. Тази програма ще 

бъде от голяма полза за всички онези, които работят с млади 

хора, участващи в насилствено поведение; включително и за 

 Награда Buckminster Fuller Challenge 2012  

Краен срок: 24 октомври 2011 г. Наградата в размер на 100 

000 щ.д. цели да подкрепи развитието и прилагането на 

стратегия, която има значителен потенциал за решаване на 

най-належащите проблеми на човечеството. 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://challenge.bfi.org/ 

 Стипендии Oak за човешки права  

Краен срок: 1 ноември 2011 г.Могат да кандидатстват 

професионалисти в областта на правата на човека. 

Стипендия: 32 000 щ.д. стипендия, плюс медицинска 

застраховка, транспорт, жилище и комунални услуги.  

 Конкурс за Доброволческа инициатива 2011  

Краен срок: 31 октомври 2011 г. Фондация Лале и 

Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс 

за най-добри доброволчески инициативи в България през 

2011 г., - Европейската година на доброволчеството. 

 Канят децата на Русе да пишат приказки 

Национален детски конкурс за 

авторска приказка обяви дирекция 

„Култура“ на Столична община в 

партньорство със Столична 

библиотека и Регионален 

инспекторат по образованието – София. Надпреварата е 

наречена „Ще ти разкажа приказка“ и е за млади автори, в 

две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. 

 50 кандидати за примени семейства в Търново 

Близо 50 са кандидатите за приемни родители от 

Великотърновска област, като вече са утвърдени повече от 

половината, съобщиха от Областния център по приемна 

грижа. Семействата са от Велико Търново, Павликени, 

Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Стражица. В момента 

един приемен родител получава месечна заплата от 312 до 

360 лв. в зависимост от броя на децата, които отглежда. 

 30% повече българчета учат в чужбина 

С една трета са се увеличили българчетата, заминали да 

учат в чужбина през последната година. 

Заедно с тях по различни програми заминават и родителите 

им, съобщиха организаторите на европейското изложение 

„Отворени врати за средно образование“. Най-често в 

чужбина бягат да учат деца между 14 и 16 години. Всяко 

трето дете, заминало през 2011 г., е на 12 г. Около 60% от 

учениците са от София.  
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