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Област Шумен
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Област Ямбол
•  Фондация  „Болни от астма” – Ямбол



В края на всяка учебна година българските 
деца получават своите бележници в учили-

ще, в които са описани техните постижения за 
изминалата година. Бележникът съпътства деца-
та, когато те преминават от един клас в следващ, 
от една образователна степен в друга. Получава-
нето му в края на всяка учебна година е един от 
тези моменти, които се очакват с вълнение както 
от децата, така и от родителите. Спомените от 
завършването на годината се запечатват и носят 
огромно отражение върху живота на всяко дете.

През 2011 г. ние, от Национална мрежа за децата, 
за първи път разработихме „Бележник” с оценки 
за това, как институциите са изпълнили своите 
собствени ангажименти към децата. Това е бележ-
никът на възрастните, които отговарят за децата. 
Както в училище, той ще се издава всяка година и 
ще описва как те, порасналите и отговорни пред-
ставители на държавата, покриват своите стан-
дарти по отношение на децата.

Идеята е да подкрепим политиците, администра-
цията, местните власти и всички специалисти, 
работещи в сферата на детските политики във 
формулирането и изпълнението на тези поли-
тики. В ежедневието на ученика бележникът е 
мерило за представяне в училище, както и начин 
за запознаване на родителите с това, дали деца-
та им се справят с учебния материал. Такава е и 
целта на нашия Бележник – да даде ясна и реа-
листична представа накъде вървят политики-
те за децата и дали ние, възрастните, спазваме 
собствените си обещания, поместени в редица 
стратегически документи.

Поставянето на оценки винаги има и субективен 
момент, но нашата идея беше да дадем обратна 
връзка за постиженията и проблемите, които 
имаме в реализацията на политиките. И както в 
училище, някои от нашите оценки са поощрява-
щи, а други – по-критични. Безспорно области-
те с най-висок успех са свързани с държавната 
политика за деинституционализация, усилията 
в полето на детското правосъдие и изготвянето 
на проект на Закон за детето. Най-ниски пости-
жения отчитаме в областта на здравеопазване-
то за децата и особено по отношение на детско-
то психично здраве, следвани от политиките по 
образование.

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

Изготвяйки този док-
лад, ние срещнахме 
сериозни затрудне-
ния в избора на пое-
тите  ангажименти. 
Трудността идваше 
оттам, че се сблъска-
хме с твърде много 
обещания без кон-
кретен фокус върху 
това, какво искаме да 
постигнем в опреде-
лен период от време.

Много се надявам с това първо издание на Бе-
лежника да поставим началото на един още по-
открит и аргументиран диалог между всички 
ангажирани страни. Ние, от Национална мрежа 
за децата, вярваме, че Бележникът ще доприне-
се за мобилизиране усилията на всички ни и ще 
доведе до ежегодно и устойчиво повишаване на 
нашия общ успех за децата.

Ние вярваме, че промяната в едно дете променя 
България!

Георги Богданов,

  Изпълнителен директор,
  Национална мрежа за децата
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Национална мрежа за децата изказва своите бла-
годарности на всички, които допринесоха за из-
готвянето на доклада „Бележник 2011: оценки на 
изпълнението на държавните ангажименти към 
децата на България”. Признателни сме за подкре-
пата на организациите – членове на мрежата, и за 
усилията и усърдието на колегите, които разрабо-
тиха, коментираха и редактираха отделни части от 
Бележника. Изказваме и особени благодарности 
за съдействието на ирландската организация 
Алианс за детски права (Children’s Rights Alliance), 
чиито „Годишен бележник” ни вдъхнови за нас-
тоящото начинание.

Благодарим на експертите, които разработиха от-
делни части от Бележника:

Ваня Стоянова-Трайкова

Вяра Иванова, 
Национална мрежа за децата

Георги Богданов, 
Национална мрежа за децата

Ива Бонева, 
Център за приобщаващо образование

Иванка Шалапатова 
и екипът на фондация „За нашите деца”

Калоян Дамянов, 
Национална асоциация на ресурсните учители

Мариана Банчева, 
Национална мрежа за децата

Мариана Писарска, 
сдружение „Деца и юноши”

Мария Донкова, 
Фондация  „Пайдея”

Доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, 
Институт по социални дейности и практики

Д-р Цвета Тимчева

Специални благодарности за редакцията на Бе-
лежника изказваме на Цвета Брестничка от „Асо-
циация Родители”, както и на Събина Събева от 
Международна социална служба – България и 
Анета Тенева, консултант.

Благодарим и за усилията на служителите от Ми-
нистерството на труда и социалната политика, 
Министерството на образованието, младежта и 
науката, Министерството на здравеопазването, 
Министерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството, Агенцията за социално подпома-
гане, Държавната агенция за закрила на детето, 
които изготвиха отговорите по многобройните 
заявления за достъп до обществена информация 
за целите на Бележника.

Изказваме нашата особена признателност към 
членовете на външната оценяваща комисия, които 
определиха окончателните оценки и със същест-
вения си експертен принос легитимираха Бележ-
ника. Своите време, усилия и експертиза за учас-
тие във външната оценяваща група отделиха:

Боян Захариев, 
Институт  „Отворено общество” – София 

Проф. д-р Ивайло Търнев, 
Фондация  „Здравни проблеми на малцинствата” 

Капка Панайотова, 
Център за независим живот

Красимира Величкова, 
Български дарителски форум

Проф. Кръстьо Петков

Славка Кукова, 
Български хелзинкски комитет

Събина Събева, 
Международна социална служба – България

Таня Кметова, 
Център за изследвания и политики за жените
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Ние, гражданските организации работещи с деца 
и семейства, сме ангажирани с разработването 
на доклади и анализи, проследяващи развитие-
то на политиките за децата. 
Настоящият „Бележник” е вдъхновен от практи-
ката на Алианс за правата на децата, Ирландия. 
На 24 януари 2011 година ирландското прави-
телство получи оценка D- (аналогична на 3– в 
България), в доклад, наречен „Изпълнява ли пра-
вителството обещанията към децата?”**.
Основната цел, която си поставихме с разработ-
ването на Бележника е да извършваме ежегоден, 
независим мониторинг по правата на децата, 
основан на поетите ангажименти от страна на 
държавата и подкрепен от факти и данни. В до-
пълнение, чрез Бележника се стремим да пред-
ложим препоръки, които да подкрепят процеса 
на вземане на решения от страна на държавната 
администрация.  
Първият „Бележник с оценки на изпълнението 
на държавните ангажименти към децата на Бъл-
гария”, съдържа 5 области (учебни предмети), 
17 подобласти и 43 ангажимента. При избора на 
темите прегледахме всички национални страте-
гии, планове и програми, които засягат политики 
или мерки, свързани с децата. Подбрахме такива 
ангажименти, чието изпълнение е предвидено 
само за 2011 г. или за по-дългосрочен период от 
време. Придържахме се основно към 2 критерия 
за приоритетност на проблемите – значимост 
(разпространение на проблема, неотложност) 
и възможност за решаване (наличие на инстру-
менти, опит, ресурси, консенсус).
Избраните ангажименти са от различен порядък. 
Някои са съвсем конкретни мерки, други са на-
бор от мерки, а трети представляват цялостни 
политики. За част от анализираните ангажимен-
ти може категорично да се каже дали са изпъл-
нени. Оценяването на други изисква експертно 
разглеждане на целия контекст в рамките, на 
който се оценяват степента и посоката на изпъл-
нението им. 
За да оценим справедливо изпълнението, из-
ползвахме факти и данни, предоставени от са-
мите институции по реда на Закона за достъп 
до обществена информация. Останалите ни из-
точници са доклади на институции, независими 

изследователи и неправителствени организа-
ции, както и публикации в медиите. Поместени-
те данни са предимно от 2010 г. Когато липсваха 
достъпни такива, използвахме най-актуалните 
налични данни. Макар и по-стари, решихме все 
пак да поместим тези цифри и числа, защото те 
дават общата картина и състоянието на полити-
ката. Всички данни и източници на информация 
цитирахме в текста на Бележника в подкрепа на 
изводите и оценките по отделните ангажимен-
ти и в уверение на това, че анализът стои върху 
надеждни източници и не е субективен израз на 
мнението на НМД. 
Анализите включват: кратко описание на ан-
гажимента; описание на фактите и данните от 
експертното проучване и от отговорите на дър-
жавните институции по конкретния ангажимент; 
препоръки за неотложни действия (конкретни 
стъпки и възможни направления на работа); за-
ключителен коментар за всяка подобласт (т.е. 
включва един или повече ангажименти).
Аналогично на оценяването в образователната 
система е използвана шестобалната система. Ин-
терпретирането на цифровите оценки е помес-
тено в Бележника в частта  „Оценки за 2011 г.”.
Първоначалните оценки бяха поставени експер-
тите, разработили съответните аналитични части 
и впоследствие потвърдени от гражданските ор-
ганизации, членове на НМД. Финалните оценки 
са съгласувани и валидирани с група от външни 
оценяващи експерти – общественици и профе-
сионалисти с релевантен опит и отношение към 
засегнатите проблеми. 
Нашата задача беше да отчетем промените по 
отношение на ангажиментите, да отбележим 
какво е направено. Там, където липсва напредък 
и няма политически действия, но все пак е поста-
вен по-голям срок ние поставяме слаба оценка, 
тъй като няма работа по темата. Има ангажимен-
ти обаче, където е поставена по-висока оценка, 
тъй като има изпълнение, въпреки че качеството 
не е задоволително.
Разбира се, срещнахме и доста трудности. Зато-
ва в процеса на оценяване и в желанието ни да 
поощрим положените усилия, разглеждахме ця-
лостната ситуация, в рамките на която, се изпъл-
нява конкретната мярка. 

Методологически* бележки 

*    За пълния текст на методологическите бележки вижте: www.nmd.bg

**  Изпълнява ли правителството обещанията към децата?, Алианс за правата на децата, Ирландия 
http://www.childrensrights.ie/content/report-card-2011 
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ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТИ ОЦЕНКА СРЕДНА ОЦЕНКА

1. 

Конвенция

на ООН 

за правата 

на детето

Недискриминация Слаб 2 Среден 
3–

Проектът на нов Закон за детето и 
някои планирани мерки са успех 
в политиките, но равнищата на 
бедност сред семействата с деца 
все още са критични в страната. 
Няма независим орган, който да 
съблюдава и защитава спазването 
на детските права.

Мнение на децата Среден 3

Детска бедност 
и благосъстояние

Среден 3+

Сигурна и 
здравословна среда

Добър 3,5

2.

Семейна 

среда и 

алтернатив-

ни грижи

Семейна среда Слаб 2+ Среден 
3+

Наличието на политика по деин-
ституционализация е успех, но 
дейностите все още са на първо-
начален етап, а броят на децата в 
институции остава висок. Стъпка 
напред са усилията за съвместя-
ване на професионалния и личен 
живот на работещите родители, 
но все още липсва гарантиран 
минимален пакет от социални 
услуги в подкрепа на семейства-
та, особено на тези живеещи в 
бедност. 

Деца в институции 
и деинституциона-
лизация

Добър 4

Осиновяване Среден 3

3. 

Здравео-

пазване

Болнична и 
доболнична помощ

Добър 3,5 Среден

3–

Денонощните дежурни кабинети 
и планът за действие към здравна-
та стратегия за етнически малцин-
ства са напредък, но състоянието 
на здравеопазването остава кри-
тично. Достъпът до здравни услу-
ги е ограничен, особено за деца-
та от рисковите групи, детското 
психично здраве не е приори-
тет на здравната система, а пока-
зателите за детска смъртност са 
далеч от целите на ООН.

Психично здраве Слаб 2 

Детска смъртност Среден 3 

Îöåíêè çà 2011 ã.
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ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТИ ОЦЕНКА СРЕДНА ОЦЕНКА

4. 

Образо-

вание

Ранно детско 
обучение и грижа

Слаб 2 Среден 

3–

Работата по проект на нов Закон 
за училищното и предучилищно-
то образование е стъпка напред, 
но приемането му се бави и има 
неясни консултации по него. Не 
се прилагат стандарти за ранно 
детско развитие, а проблемите с 
обхвата на децата в образовани-
ето и неговото качество продъл-
жават да стоят много остро, осо-
бено за децата със СОП.

Училищно 
образование

Среден 3–

Приобщаващо 
образование

Среден 2,5

Здравно и 
гражданско 
образование

Среден 3 

5. 

Специални 

мерки 

за закрила

Пренебрегване 
и злоупотреба с деца

Среден 3+ Добър 

4–

Приетата Концепция за реформа 
на правосъдието за деца и рати-
фицирането на Конвенцията от 
Ланзароте са успех. В страната 
обаче все още действа стара-
та нормативна уредба, която не 
гарантира правата на децата и 
не осигурява „дружелюбно пра-
восъдие”. Работещите с деца в 
системата нямат специализира-
на квалификация, изслушването 
травматизира децата,  училищата 
за деца с девиантно поведение 
лишават от свобода за деяния 
като хомосексуализъм, бягство 
от училище, употреба на алко-
хол, бягство от дома.

Детско и младежко 
правосъдие

Добър 4–

Деца на улицата Добър 4

ГОДИШЕН УСПЕХ 2011 Среден 3

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Отличен 6 налице е съществена, позитивна промяна в живота на децата
Много добър 5 наличие на позитивни резултати за децата
Добър 4 задоволително, но недостатъчно развитие за децата
Среден 3 незадоволително развитие, ограничен позитивен ефект за децата
Слаб 2 неприемлив резултат, нищо не е направено или стъпките са в погрешна посока



Îöåíêà: Ñðåäåí 3–

3–
I. 
Îáùè ïðèíöèïè 
ïî Êîíâåíöèÿòà 
íà ÎÎÍ 
çà ïðàâàòà 
íà äåòåòî
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Какво се случва?

Децата често стават обект на дискриминация по 
много начини – не само от страна на индивиди, 
но и от страна на институции. Това е факт, който 
застрашава както тяхното здраве, образование, 
развитие и бъдеще, така и живота им. Всеки ден 
се сблъскваме – и дори не забелязваме – с т. нар. 
„възрастова слепота”, когато децата са третира-
ни еднакво с възрастните, като по този начин 
техните нужди се игнорират или отричат. Съвсем 
прости примери в подкрепа на това твърдение 
са чакалните, в които малки деца прекарват дъл-
го време без адекватни на техните нужди удоб-
ства, или пък перилата на стълбите в обществе-
ни сгради, които са неподходящи за ръста им и 
следователно – опасни. 

И независимо от факта, че стават обект на дис-
криминация, децата обикновено са напълно 
изключени от дебата за недискриминация и то-
лерантност. В повечето случаи те са възприема-
ни не като личности, а като незавършени хора 
по пътя към съзряването. Това е и широко раз-
пространеният модел на схващане на детството 
като някакъв дефицит. Като пряка последица се 
явява т.нар. интернализирана дискриминация, 
когато децата сами си вярват, че са неспособни, 
незначителни или виновни. Ако в допълнение 
детето принадлежи към друга уязвима група – 
етническа, културна, има болни родители, живее 
в бедност, има увреждане, момиче е и т.н. – тога-
ва дискриминацията може да бъде индиректна 
(към групата) и директна (към самото дете) ед-
новременно. Много често децата жертви (пост-

радали от автомобилни катастрофи, жертви на 
насилие и на сексуално посегателство) биват 
обвинявани, че сами са предизвикали събития-
та. Стратегиите за превенция се насочват към по-
ведението на децата вместо към промяна на 
системата. 

Изключването на децата от дебата за недискри-
минация и толерантност ги прави най-потърпев-
ши в дългосрочен план. Предвид растящата ет-
ническа нетолерантност по повод на трагичните 
събития в с. Катуница от септември 2011 г. днес е 
по-важно от всякога ние, възрастните, да поемем 
отговорността за това, което се случва в страна-
та ни, и като разумни и цивилизовани граждани 
да го обясним на децата си. Само така ще се га-
рантира, че те ще могат да изградят критично и 
балансирано мнение, а няма да бъдат подвежда-
ни от опитите за изкуствено насаждане на етни-
ческа нетърпимост от определени кръгове1.

Децата са обект на дискриминация и експлоата-
ция, маргинализирани са, понякога нямат дос-
тъп до местата за възрастни, мнението им не се 
търси.

Едно от действията за подобряване благосъстоя-
нието на децата в България според Национал-
ната стратегия за детето 2008–2018 г.2 е именно 
създаването на специализирано звено за борба 
с дискриминацията срещу деца. 

Още през юни 2008 г. Комитетът по правата на 
детето (КПД) на ООН прие своите заключителни 
препоръки по последния периодичен доклад 

1.  Из „Децата не бива да живеят в свят, разделян от етническа омраза”. Становище на Национална мрежа за децата по повод на 
събитията в с.Катуница, 29.09.2011 г.

     Стабилна връзка: http://nmd.bg/Position/detsata-ne-biva-da-zhiveyat-v-svyat-razdelyan-ot-etnitcheska-omraza/

2.  Стабилна връзка: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=464

1.1. Недискриминация

Оценка 2011:  Слаб 2

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Право на идентичност и 

защита срещу дискриминация

Срок: 2018 г.

 „Създаване на 
специално звено за 
борба срещу дискри-
минацията на децата 
към Комисията за 
защита от дискри-
минация”

Ангажимент 1 Напредък:

По осъществяването 
на този ангажимент 
няма напредък и 
такава дейност не 
е заложена в нито 
един планови доку-
мент за 2011 г.
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3.  Заключителни препоръки на Комитета по правата на детето на ООН по втори периодичен доклад на България (CRC/C/
BGR/2), приети на 1342-рото заседание от 6 юни 2008 г.

    Стабилна връзка: http://sacp.government.bg/polezna-informacia/metodicheski-ukazania/preporaki-oon/

4. Пак там.

на България по КООНПД. Проблемът със съб-
людаването и защитата на правата на децата за 
пореден път е засегнат от комитета. Отчита се, 
че не са приложени препоръките от първия док-
лад през 1997 г. за създаването на независим ор-
ган, който да следи за спазването на правата на 
децата. Комитетът настоява държавата да поло-
жи всички усилия за изпълнението на заключи-
телните препоръки от първоначалния доклад, 
които все още не са изпълнени.3 В духа на тези 
препоръки бяха и предложенията на Национал-
на мрежа за децата (НМД), отправени в рамките 
на работната група за обсъждане на новия Закон 
за детето. НМД насочи вниманието на работната 
група към необходимостта да бъде създаден не-
зависим орган, който да съблюдава спазването 
на правата на детето. Той може да бъде органи-
зиран под формата на комисия, назначена от На-
родното събрание и президента – такава, каква-
то е Комисията за защита от дискриминация, или 
на специализиран детски омбудсман. 

В изпълнение на стратегията Министерският 
съвет приема ежегодно Национална програ-
ма за закрила на детето (НПЗД), предложена от 
министъра на труда и социалната политика и 
председателя на Държавната агенция за закри-
ла на детето (ДАЗД). Националната програма 
регламентира задълженията на всички държав-
ни институции, ангажирани в изпълнението на 
дейностите, осигуряващи спазване и закрила на 
правата на децата в Република България в съ-
ответствие с техния най-добър интерес. Нацио-
налната програма за закрила на детето за 
2011 г.4 е приета с Протокол № 14.3 от 6 април 
2011 г. В нея обаче не се планира създаването 
на специално звено за борба срещу дискрими-
нацията на децата към Комисията за защита от 
дискриминация и не фигурира темата за защита 
на децата от дискриминация.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Предприемане на конкретни действия по 
изграждане на омбудсман за детето или 
комисия съгласно препоръките на КПД или 
преразглеждане на поставения ангажи-
мент за сформиране на специално детско 
звено към Комисията за защита от дискри-
минация (КЗД) с оглед на международните 
препоръки.

    Включване на ангажимента за създаване 
на независим орган, който да следи права-
та на детето в приоритетните дейности на 
правителството в НПЗД 2012 г. 

Децата често стават обект на 
дискриминация не само от страна 
на индивиди, но и от страна 
на институции. Това е факт, 
който застрашава не само тяхното 
здраве, образование, развитие 
и бъдеще, но и живота им.
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Какво се случва?

На много места в България момичетата все още 
прекъсват училище по-рано от момчетата. Това се 
налага поради различни причини, например ран-
ни бракове, домакински задължения, грижа за 
по-малки братя и сестри, религиозни вярвания. 
Ранните бракове5, често защитавани като „кул-
турна особеност”, са всъщност грубо потъпкване 
правата на децата и злоупотреба с момичетата. 
Момичетата и майките често са икономически 
зависими, по-нискообразовани и жертви на дис-
криминация и насилие в семейството (по-лоша 
храна, интензивен физически труд, занемарено 
здравеопазване и др.).

Проблемите с мястото на момичетата и жената 
в обществото стоят особено остро в ромската 
общност. Важно е да подчертаем обаче, че те не 
са характерни за всички представители на общ-
ността.6 

„Ранни/ангажирани/насилствени бракове в Бъл-
гария съществуват сред много от ромите. В съ-
щото време този проблем се среща в различна 
степен сред различните ромски групи, социални 
слоеве и в различните региони: ранните бракове 
не са характерни за всички роми в България! В до-
пълнение е налице ясна тенденция за преодоля-
ване на ранните бракове, протичаща с процеса на 
модернизация на общността” .

Ромските субгрупи, в които се практикуват т.нар. 
ранни бракове, най-често са представители на 
най-бедните социални слоеве. Според изслед-
ването на Център „Амалипе” „образованието се 
оказва най-важният фактор, влияещ на вдигане-
то на възрастта за ранни съжителства: колкото 
по-високо е образованието, толкова по-късно се 
създава семейство. Другите важни фактори са 
икономическият статус и жилищните условия: бе-
дните роми и живеещите в лоши жилищни усло-
вия създават семейство по-рано”7. 

„Ромите страдат от огромно по обхват и много 
продължително изключване от пазара на труда и 
другите социални сфери. […] Единственият леги-
тимен властови ресурс, с който разполагат, е този 
на мъжкото господство над жените в семейството 
и общността. Затова контролът върху момичетата 
в тези ромски субгрупи е изключително силен. 

[…]

В ромската общност младият човек получава пъл-
ноправен статут на мъж само, ако е оженен и има 
дете. Оттук идва социалният натиск в семейство-
то и групата за много ранно раждане на първото 
дете, по възможност още през първата година на 
брака. Освен това примерната съпруга осъщест-
вява пълното обслужване на съпруга и разтовар-
ва свекървата от значителна част от домакин-

5.  За повече информация по темата ранни бракове: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. В. Търново, 
2011. Превенция на ранните бракове. 

     Стабилна връзка: http://amalipe.com/?nav=publications&lang=1

6.  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. В. Търново, 2011. Превенция на ранните бракове.

7.  Пак там.

Оценка 2011:  Слаб 2

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Право на идентичност 

и защита срещу дискриминация

Срок: 2018 г.

  „Промяна на нагла-
сите към мястото на 
момичетата и жената 
в семейството и обще-
ството и гарантиране 
правото на развитие 
и равнопоставеност 
чрез: разработване 
на “карта на пробле-
ма” – регионите, 
социалните и етниче-
ските групи, в които 
са нарушени правата 
на момичетата”

Ангажимент 2 Напредък:

Няма напредък. 
Изпълнението на 
ангажимента не е 
стартирало.
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8.  Д-р Томова, Илона, 2009, Мадрид. Здравето и ромската общност – анализ на ситуацията в Европа. Предварителен национа-
лен доклад – България., с. 134 и 135.

9.  Наказателен кодекс (Изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.), 
    Чл. 191 (Изм. ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 1.07.1982 г.) (1) (Изм. ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.). Пълнолетно лице, 

което, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с 
лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание. 

    (3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 1.07.1982 г., изм. ДВ, бр. 89 от 1986 г.). Ако деянието по предходните алинеи 
е извършено с лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години”.

10.  АСП, май 2011 г., www.asp.government.bg. През 2010 г. са подадени 33 сигнала към прокуратурата за малолетни и непълно-
летни бременни и майки в Сливен.

ските й задължения, тъй като обикновено поема 
огромната част от работата в къщата. Нейният 
труд и този на децата й или социалните помощи, 
които получават, често осигуряват прехраната на 
цялото семейство. Понякога това става за сметка 
на (репродуктивното) здраве на жената и децата 
й. Млади жени често споделят, че биха използва-
ли модерни средства за семейно планиране, но 
не го правят заради съпрузите си. Те често посоч-
ват свекървите като лицата, които в най-голяма 
степен допринасят за съхранението на предмо-
дерното отношение към секса и репродуктивно-
то здраве”8.

Става ясно, че проблемът е сложен и изисква 
предприемането на комплексни мерки с фокус 
най-вече върху закрилата на момичетата и жени-
те. Проведените през годината обсъждания оба-
че бяха едностранчиви и съсредоточени по-скоро 
върху възможностите за ограничаване на „раж-
данията на деца от деца” чрез по-строго прила-
гане на Наказателния кодекс (НК). Там за съжи-
телство на пълнолетен с момиче под 16 год. се 
предвиждат наказания пробация или лишаване 
от свобода до две години, както и лишаване от 
свобода от 2 до 5 години в зависимост от това, 
дали момичето е под 16 или под 14-годишна въз-
раст9. Бяха публикувани данни за подадени сиг-
нали в Районна прокуратура – Сливен. По данни 

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Да се планират и изготвят през 2012 г. гео-
графска, социално-икономическа и етни-
ческа карта на проблемите, свързани с по-
ловата равнопоставеност в семейството, 
училището и обществото като цяло. 

    Получените резултатите да бъдат пред-
ложени за обществен дебат и задълбочен 
анализ и да се планират комплексни мерки 
за промяна както на обществените нагласи, 
така и за директно повлияване на ситуаци-
ята – например чрез икономическа помощ 
за момичетата в училищна възраст.

    Да се предприемат по-енергични мерки от 
страна на омбудсмана на Република Бълга-
рия за защита на правата на момичетата в 
посока на тяхната равнопоставеност.

на АСП10  от 33 случая, отнесени до прокуратурата 
в града през 2010 г., само при три има наложена 
присъда „пробация” и в един случай е наложена 
глоба. Всички останали сигнали са с отказ за об-
разуване на наказателно производство или са ос-
тавени без отговор. Предприетите мерки се свеж-
дат до няколко глобени лични лекари, които не 
са подали сигнал до МВР и съответната Дирекция 
„Социално подпомагане” за малолетни бременни 
момичета.

Така, въпреки споменатите факти и наличието на 
поет правителствен ангажимент, не се предприе-
мат комплексни мерки за разрешаването на про-
блема. Темата за социалната роля на момичетата 
не присъства в Националната програма за закри-
ла на детето за 2011 г. Ролята на момичетата и га-
рантирането на социалната им равнопоставеност 
не са приоритетни проблеми за институциите и 
не са обект на обществена дискусия през 2011 г.

Ранните бракове, често защитавани 
като „културна особеност”, 
са всъщност грубо потъпкване 
правата на децата и злоупотреба 
с момичетата. Момичетата и майките 
често са икономически зависими, 
по-нискообразовани и жертви 
на дискриминация и насилие 
в семейството (по-лоша храна, 
интензивен физически труд, 
занемарено здравеопазване и др.).
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Член 2 на Конвенцията на ООН за правата на дете-
то гласи: „1. Държавите – страни по Конвенцията, 
зачитат и осигуряват правата, предвидени в тази 
Конвенция, на всяко дете в пределите на своята 
юрисдикция без каквато и да е дискриминация, 
независимо от расата, цвета на кожата, пола, ези-
ка, религията, политическите или другите въз-
гледи, националния, етническия или социалния 
произход, имущественото състояние, инвалид-
ност, рождение или друг статут на детето или на 
неговите родители или законни настойници” и 
„2. Държавите – страни по Конвенцията, вземат 
всички подходящи мерки за осигуряване закри-
лата на детето против всички форми на дискри-
минация или наказание на основание на статута, 
действията, изразените мнения или убеждения 
на неговите родители, законни настойници или 
членовете на неговото семейство”. 

С ратифицирането на Конвенцията още през 
1991 г. българската държава се ангажира да оси-
гурява изпълнението на горните разпоредби. 
В тази връзка създаването на специален орган 
за контрол по правата на детето и съответно за 
борба с дискриминация срещу деца е важно не 
само защото в момента разглежданите подобни 
случаи са изолирани. Същественият момент е ор-
ганът да бъде независим. 

Наличието на специализирано звено към КЗД 
ще отбележи позитивна крачка в посока на по-
доброто съблюдаване на детските права в Бъл-
гария. Работата на такова специализирано звено 
би спомогнала за значително улесняване и сък-
ращаване на процедурата по разглеждане на 
случай и вземане на мерки. Защото, когато ста-
ва дума за деца, бързината на реакцията често 
е от решаващо значение, тъй като има опасност 
да се изпуснат съществени за детското развитие 
моменти. Те са свързани с навременното и пъл-
ноценно осигуряване на достъп до медицински, 
социални и образователни услуги. 

Такъв орган би спомогнал и за промяната на на-
гласите към мястото на момичетата и жената в 
семейството и обществото и гарантиране пра-
вото на развитие и равнопоставеност. Защото 
„реална, пряка дискриминация по признак пол 
съществува в различни социални и етнически 
групи, в които момичетата не са равноправни. 
Проблемът е изключително сериозен, т.к. води 
след себе си голям брой тежки последици по 
отношение на здравето, нивото на образова-
ние, икономическата зависимост и безкрайното 
репродуциране на порочния модел.” 11 Продъл-
жаващото съществуване на дискриминацион-
но отношение дава сериозно отражение върху 
обществените процеси. В момента в страната 
няма специфична нормативна уредба, липсва и 
компетентност по темата, което води до нейно-
то неглижиране. Първата стъпка към справяне 
с този проблем и минимизиране на негативните 
ефекти от него е опознаването на мащабите и съ-
ществото му.

11.   Д-р Томова, Илона, 2009, Мадрид. Здравето и ромската общност – анализ на ситуацията в Европа. Предварителен национа-
лен доклад – България., с. 43.
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Какво се случва?

Участието на децата във вземането на решения, 
които касаят самите тях, е тяхно основно човешко 
право. Член 12 на КООНПД гласи: „1. Държавите –
страни по Конвенцията, осигуряват на детето, 
което може да формира свои собствени възгле-
ди, правото да изразява тези възгледи свободно 
по всички въпроси, отнасящи се до него, като на 
тях следва да се придава значение, съответства-
що на възрастта и зрелостта на детето”. В този 
смисъл участието не е само инструмент, чрез 
който децата могат да повлияят върху решения, 
които ги засягат или променят живота им. Учас-
тието дава на децата възможност да развият 
чувството си за независимост, социална компе-
тентност, умения за разрешаване на проблеми и 
устойчивост, когато животът им е тежък.

В доклада за изпълнението на Националната 
програма за закрила на детето за 2010 г. четем: 
„Въпросите, свързани с разработването на На-
соки за участие на децата в процеса на вземане 
на решения, бяха обсъдени по време на първо-
то за 2010 г. заседание на Детския съвет […] За 
съжаление процесът на разработване на насо-
ките за участието на децата в процесите на взе-
мане на решение не беше финализиран до края 
на 2010  г.” 12 При това развитие ангажиментът бе 
пренесен в приоритетите на НПЗД 2011 г.

Първият опит за създаване на механизъм за за-
читане мнението на децата при изработване и 
прилагане на политиките за тях представлява 
Съветът на децата към ДАЗД. Това е консултати-
вен орган към агенцията, който е учреден през 
2003 г. и включва по един представител на деца-

та от всяка административна област. Основната 
мисия на Съвета е да представя гледната точка 
на децата по проблеми, свързани със самите тях 
и които са приоритет в политиката и работата 
на агенцията. В информация, получена по реда 
на ЗДОИ, ДАЗД посочва, че: „От създаването си 
Съветът на децата е постигнал важни стъпки към 
включването на децата в обществото като него-
ви активни членове с изразена гражданска по-
зиция. 

Въпреки това все още не е изграден механизъм, 
по който децата и младежите първо да могат 
да обсъждат проектозакони, проблеми и казу-
си на местно ниво и по който да дадат обратна 
връзка на връстниците си – представители в Дет-
ския съвет и в Националния съвет за закрила на 
детето.”13. 

В отговор на въпроса, дали са разработени на-
соките, споменати в горния ангажимент, ДАЗД 
посочва, че инициативата на УНИЦЕФ „Община – 
приятел на детето” предлага подходяща платфор-
ма за изграждането на механизъм за съобразява-
не с мнението на децата. От агенцията съобщават, 
че по време на годишната заседателна сесия на 
Съвета на децата (СД) през юни 2011 г. заседате-
лите активно са се включили в изработването на 
модел за детско участие. Част от заключенията 
и препоръките им се отнасят до интегриране на 
местните детски съвети в платформата на  „Об-
щина – приятел на детето”, включване на децата 
на местно ниво и двупосочна връзка между де-
цата в общините и Детския съвет на национал-
но ниво. Идеята на ДАЗД за постигане на реално 

12.   http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/NPZD%20DOKLAD%202010.doc

13.  Информация от ДАЗД, получена по реда на ЗДОИ, Решение № РД 12-11/24.08.2011 г.

1.2. Мнение на децата

Оценка 2011:  Среден 3

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Участие на децата. 

Цел 1: Гарантиране правото на децата 

на изразяване на мнение в процесите 

на вземане на решения

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: ДАЗД

Индикатори: Разработени насоки

„Разработване на 
насоки за изразява-
не и съобразяване 
с мнението на децата 
в процесите на взе-
мане на решения”

Ангажимент 1 Напредък:

Налице е известен 
напредък, но той 
е недостатъчен 
и ограничен.
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14. Пак там.

15. Стабилна връзка: http://sacp.government.bg/novini/2011/12/01/decata-iskat-prava-i-se-chustvat-gotovi-za-tyah/

16. Пак там.

детско участие са децентрализиране и концен-
триране нивата на общуване на „младите съвет-
ници”. Общините – приятели на детето, насърча-
ват създаването на ученически съвети във всяко 
училище, включително за ДДЛРГ и ДДМУИ. „Съве-
тите се включват активно в работата на местните 
общински детски и/или младежки парламенти, 
а общините, в които не съществуват детски пар-
ламенти или създадените структури са неефек-
тивни, се ангажират с подпомагането на младеж-
ки групи и организации да създадат такива и/
или да активизират вече съществуващи детски 
парламенти. По модел на испанските градове – 
приятели на детето, се разработва уебструкту-
ра за онлайн детски парламент. Училищните съ-
вети, местните детски/младежки парламенти и 
онлайн парламентът се обръщат към Съвета на 
децата за представителство пред властите.”14 
ДАЗД от своя страна чрез Съвета на децата ко-
муникира казуси и нормативни документи с така 
изградената мрежа. 

Темата за създаване на местни структури за Съ-
вета на децата е засегната и на заседанието на 
Съвета от 30 ноември 2011 г. На срещата е пред-
ставен механизъм за създаване на структури на 
Съвета – на ниво училище, община, област и на-
ционално. Има предложение „съветите на децата 
по места да бъдат законоустановени, за да раз-
виват регламентирано своята дейност, както и 
да се получи плавен преход от детските към мла-
дежките структури”. Предвижда се изграждането 
им да стартира през 2012 г.15

Безспорно изработеният модел е амбициозен и 
представлява крачка в посока на изпълнението 
на ангажимента за изработване на конкретни 
насоки за съобразяване с мнението на децата. 
Истинското, ефективно и всеобхватно детско 
участие обаче все още е далеч от реализиране. 
Към настоящия момент общините – приятели на 
детето, са само 15 (от общо 264 общини в цялата 
страна) и само в тях има детски структури, които 
„съществуват и функционират с различно ниво 
на  активност”.16

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Да се планират, възложат и изработят на-
соки за изразяване и съобразяване с мне-
нието на децата в процесите на вземане на 
решения – практически, кратки и изпъл-
ними. Тези насоки е необходимо да бъдат 
оформени като ръководство и предложе-
ни и разпространени до всички институ-
ции, работещи с деца. В това отношение 
ДАЗД може да използва опита на непра-
вителствените организации Сдружение 
„Еквилибриум”, Национална мрежа за 
децата, Асоциация „Родители”, Център за 
приобщаващо образование и др., които 
разполагат с конкретни разработки и опит 
в дейностите по включване на децата. 

Участието дава на децата 
възможност да развият чувството 
си за независимост, социална 
компетентност, умения за 
разрешаване на проблеми и 
устойчивост, когато животът 
им е тежък.
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Да се предвиди, обсъди и включи в новия 
Закон за предучилищното и училищното 
образование задължителното участие на 
децата в срещи, на които се обсъждат клю-
чови въпроси за живота на училището, 
учебните програми, извънкласните дей-
ности, въпроси за дисциплината, налага-
нето на санкции на отделни ученици, вът-
решния ред в училище и др. 

Какво се случва?

През 2011 г. продължават усилията на работна 
група, сформирана в Министерството на обра-
зованието, младежта и науката (МОМН) за изра-
ботване на нов закон, който да замести Закона 
за народната просвета. В Концепцията за основ-
ните принципи и иновационните елементи в 
проекта за нов Закон за предучилищното и учи-
лищното образование е отразено значението 
на ролята на ученика като „активен, генериращ 
знания партньор, субект”. Засега в последните 
версии на черновите на изработвания в момен-
та закон стои текстът: „В заседанията на педаго-
гическия съвет с право на съвещателен глас се 
привличат за участие представители на Общест-
вения съвет, медицинското лице, което обслуж-
ва училището, детската градина или Центъра за 
личностно развитие и подкрепа, ученици, както 
и други лица“ и „С право на съвещателен глас в 
работата на Обществения съвет участва пред-
ставител на ученическото самоуправление”. 

Към момента, когато такова участие се реали-
зира, то е само в рамките на отделни училищни 
практики. Съществуващите досега практики са 
възникнали по силата на Правилника за прила-
гане на Закона за народната просвета (ППЗНП), 
където правата на децата са изрично упоменати, 
най-вече в чл. 133 и чл. 134.

Оценка 2011:  Среден 3

Къде: Национална стратегия за детето 

2008-2018 г. Участие на децата

Срок: 2018 г.

„Законът за народ-
ната просвета да 
предвиди задължи-
телното участие на 
представители на 
ученическите съвети 
в срещи, на които се 
обсъждат ключови 
въпроси за живота на 
училището, учебните 
програми, извън-
класните дейности, 
въпроси за дисци-
плината, налагането 
на санкции на отдел-
ни ученици, вътреш-
ния ред в училище”

Ангажимент 2 Напредък:

Работи се по изпъл-
нението на ангажи-
мента, но все още 
няма прието задъл-
жително изискване 
или нормативна 
препоръка за учас-
тие на децата.
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Децата продължават да бъдат привлекателна 
група за концентриране на вниманието в съби-
тия на държавни институции, неправителствени 
организации, медии и дори на политически пар-
тии. Често обаче те са само „съпътстваща част” 
към основните дейности на организациите и по-
скоро биват използвани, отколкото реално им се 
гарантира възможността да участват в събитията 
на възрастните. КООНПД дава правото за изразя-
ване на мнение от страна на детето по въпроси, 
които го засягат. Това е заложено и в българския 
ЗЗД. Според чл. 12 „Всяко дете има право сво-
бодно да изразява мнение по всички въпроси от 
негов интерес. То може да търси съдействие от 
органите и лицата, на които е възложена закри-
лата му по този закон”. 20 години след ратифици-
рането на КООНПД и 11 години след приемането 
на ЗЗД в България все още няма официална про-
цедура за изразяване и съобразяване с мнение-
то на децата в процесите на вземане на решения 
по въпроси, които ги засягат. 

В края на 2011 г. все още няма разработени насо-
ки за изразяване и съобразяване с мнението на 
децата в процесите на вземане на решения. Ини-
циативата за формална структура, която да поз-
волява изразяване и съобразяване с мнението 
на децата в лицето на Детския съвет към ДАЗД, 
е похвална. Друг е въпросът, доколко може да е 
автентично мнението на детските представите-
ли по теми, които се представят и изговарят на 
език, присъщ за експертите и професионалисти-
те в сферата на детските политики. В тази връзка 
при нормативното регламентиране участието 
на деца е добре да се има предвид, че участието 
им изисква споделяне на информация и диалог 
между децата и възрастните, които се основават 
на взаимно уважение и споделяне на власт. При 
автентичното детско участие децата имат право 
да изразяват мнението си независимо от опита 
и наличието на стандартните признаци на „ус-
пешност”. Споделянето и диалогът следва да са 
съобразени с индивидуалното развитие на де-
тето и да се осъществяват на разбираем за него 
език. 

Даването на децата на възможност да изразяват 
своето мнение и да участват при вземането на ре-
шения, които ги касаят, е на дневен ред и в поли-
тиките на Европейския съюз (ЕС). През февруари 
2011 г. Европейската комисия излезе с Програма 
на ЕС за правата на детето. Програмата предста-
вя общите принципи, които да гарантират безу-
пречността на действията на ЕС при спазване на 
разпоредбите на Хартата и на КООНПД. В нея се 
разглеждат известен брой конкретни действия 
в области, в които ЕС може да внесе добавена 
стойност със своите инициативи. В програма-
та17 са цитирани резултатите от две проучвания 
на Евробарометър – от 2008 и 2009 г., които по-
казват, че 76% от запитаните деца не знаят, че 
притежават права, а 79% не знаят към кого да се 
обърнат в случай на нужда. Запитани какво тряб-
ва да направи ЕС, за да насърчи и защити права-
та на детето, 88% от отговорилите посочват, че 
ЕС трябва по достъпен начин да предостави по-
вече информация на децата относно правата им. 
В тази връзка в програмата е посочено, че пъл-
ното признаване правата на децата означава, че 
трябва да им се даде възможност да изразяват 
мнението си и да участват в процеса на вземане 
на решения, които ги засягат. 

В такъв контекст е крайно време изразяването 
на мнението на децата по въпроси, които ги за-
сягат, у нас да бъде нормативно регламентира-
но – от училищното самоуправление до нацио-
налните политики за деца. 

17.   Европейска комисия, Брюксел, 2011. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономи-
чески и социален комитет и Комитета на регионите. Програма на ЕС за правата на детето.

        Стабилна връзка: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:BG:HTML
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Какво се случва?

Детската бедност е феномен, който може лесно 
да бъде разпознат – децата изпитват лишения ка-
то липса на материални условия, жилища или ус-
луги. Много често се срещат изключване, нару-
шаване на правата и безопасността им. Детската 
бедност в България е с най-високите нива в Ев-
ропа и често се върти в поколенчески кръг на от-
делни семейства и общности. Данните на Еврос-
тат за 2009 г. показват, че България има третия по 
големина (след Румъния и Латвия) показател за 
„риск от бедност” във възрастта под 18 год. в ЕС. У 
нас равнището на децата, живеещи в риск от бед-
ност през 2009 г., е било 24.9% на фона на 19.9% 
средно равнище за страните от ЕС18. През април 
2011 г. беше публикувано голямо изследване на 
Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР), посветено на темата за благо-
състоянието на семействата19. Според данните на 
ОИСР равнището на детската бедност в България 
в периода около 2005–2009 г. е 21.4%, като този 
показател за ЕС е 12.2%, а за страните от ОИСР – 
12.8%. По данни на НСИ за 2008 г. относителният 
дял на бедните сред всички деца е 24.9%, докато 
същият показател общо за страната е 21.8%.21 

Данните ярко демонстрират особената уязви-
мост на децата по отношение на бедността и 

значителното изоставане на страната ни в това 
отношение. Върху бедността на децата се от-
разяват множество фактори, като равнище на 
бедността в домакинствата, брой деца в семей-
ството, състав на семейството. Всичко това пра-
ви намаляването на равнището на бедност сред 
домакинствата с деца основен и много важен 
ангажимент, чието изпълнение би имало поло-
жителен ефект върху всички останали сфери на 
детското развитие.

Рискът от бедност е особено силен за многодет-
ните семейства и при домакинствата, в които 
никой не работи и има деца, които са зависими 
от грижите на възрастните. По отношение на се-
мействата с деца колкото повече деца се включ-
ват в състава на домакинството – толкова повече 
расте и равнището на бедност, като при семей-
ствата с три и повече деца бедни са три от четири 
семейства.22 Според същите данни за 2010 г. бед-
ността сред домакинствата с деца е значително 
по-разпространена (над 27%), отколкото сред 
домакинствата без деца (20%). При ромите бед-
ността сред домакинствата с две и повече деца 
достига 69%, докато сред домакинствата без 
деца е значително по-ниска – 44%, макар и мно-
го над средната за страната.23

18.   Стабилна връзка: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30dba816b04a8ad84f67b8
99ac6242ef7ee3.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeMc3uPe0?tab=table&plugin=1&pcode=tessi120&language=en

19.  ОИСР 2011, OECD (2011), DOING BETTER FOR FAMILIES

20.   ОИСР, база данни за семействата. Стабилна връзка: http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1
_1_1,00.html

21.  Стабилна връзка: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=21

22.    Захариев, Боян. Политики, брой 07/10, www.politiki.bg. Уязвимите групи и кризата. Данни на Институт “Отворено 
общество” и Световна банка от проучването “Система за ранно сигнализиране” от 2010 г.

23.  Пак там.

1.3. Детска бедност и благосъстояние

Оценка 2011:  Слаб 2 

Къде: Национална стратегия за детето 

2008-2018

Срок: 2018г.

„Намалено равни-
ще на бедност сред 
домакинствата с 
деца (цели на хиля-
долетието – среден 
месечен доход – 280 
евро, дял на бедното 
население – 15%, 
праг на бедността – 
170 евро)” 

Ангажимент 1 Напредък:

През 2011 г. няма 
развитие по осъ-
ществяването на 
ангажимента, на-
против – държавна-
та политика продъл-
жава да поддържа 
критични нива на 
бедността сред до-
макинствата с деца.
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24.  НСИ, 31 август 2011 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2011 г. 

        Стабилна връзка: http://www.nsi.bg/EPDOCS/HBS2011q2.pdf

 25.  Информация от АСП по реда на ЗДОИ, Решение № 63-212 от 03.08.2011 г.

Равнището на бедност сред домакинствата с де-
ца не намалява през 2011 г. Нараснал е размерът 
на средствата, отделени за здравеопазване, хра-
на, дрехи, обувки и битови сметки24.  Доходите 
също са нараснали, но с по-слабо темпо от разхо-
дите. През пролетта на 2011 г. всяко домакинство 
е платило средно по 115 лв. данъци, което е с 
51 лв. повече спрямо същия период на мина-
лата година, както и осигуровки в размер до 
135 лв. Основните причини за ръста на разхо-
дите са увеличението на местните данъци, по-
вишаването на вноската за пенсия и на осигури-
телните прагове. Общият доход средно на човек 
през второто тримесечие е бил 313 лв. на месец. 
Сумата е с 3.8% повече спрямо година по-рано. 
От данните на НСИ обаче се вижда, че за периода 
юни 2010-юни 2011 г. инфлацията е била 4.8%. На 
практика покупателната способност на семей-
ствата е намаляла, което е точно обратното на 
обещаното в Националната стратегия за детето.

Освен проблемите в домакинствата равнището 
на бедност сред жените като цяло е с по-високи 
стойности от това на мъжете. Жените по-често са 
глава на семейства с деца, което допълнително 
ги застрашава. 

В подкрепа на ангажимента за намаляване рав-
нището на детската бедност стоят част от годиш-
ните цели на АСП за 2011 г., а именно „Целенасо-
чено инвестиране и предоставяне на финансова 
подкрепа на семействата и децата съгласно Зако-
на за семейни помощи за деца (ЗСПД)”. 

През 2011 г. са гарантирани дължимите плаща-
ния по ЗСПД. За периода януари–юни 2011 г. са 
отпуснати общо 242 150 306 лв. семейни помощи 
за деца25. По линия на ППЗЗД също се отпускат 
финансови средства. Осигуряването на плаща-
ния към семействата обаче не е обвързано с ка-
чеството на грижа към децата и не е синхронизи-
рано с предоставянето на социални услуги към 
същите семейства. 

Детската бедност в България е 
с най-високите нива в Европа и 
често тя се върти в поколенчески 
кръг на отделни семейства и 
общности. Данните на Евростат за 
2009 г. сочат, че България има третия 
по големина (след Румъния и Латвия) 
показател за „риск от бедност” във 
възрастта под 18 г. в Европейския 
съюз. 
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Източник: АСП. Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2010 г. и Отчет за дейността на Агенцията 
за социално подпомагане за 2008 г.

Средномесечен
брой / Сума за 
календарната
година

2010 2009 2008 2007

брой сума брой сума брой сума брой сума

Еднократна помощ при 
раждане на дете

72 226 27 735 480 77 900 29 435 815 73 321 25 097 793 69 754 13 662 467

Еднократна парична 
помощ за отглеждане 
на близнаци до на-
вършване на 1 година

2 056 2 370 120 4 689 3 650 920     

Еднократна парична 
помощ за отглеждане 
на дете до навършване 
на 1 година от майка 
студентка, учаща в 
редовна форма на 
обучение

1 934 4 953 789 1 434 3 521 286     

Месечни помощи за 
отглеждане на дете до 
една година

23 201 28 998 023 22 089 27 134 071 22 117 28 383 572 23 638 29 493 817

Месечни помощи за 
дете до завършване на 
средно образование, 
но не повече от  20-
годишна възраст.

839 698 385 100 984 841 728 358 331 311 828 276 251 383 182 835 012 192 647 544

Еднократна помощ при 
бременност

17 639 2 694 807 19 818 2 965 245 17 515 2 654 275 19 193 2 859 784

Еднократна целева 
помощ за първоклас-
ници**

42 399 6 430 813 40 883 6 099 380 30 537 4 580 550 29 105 3 492 600

Месечна добавка за 
деца с трайни увреж-
дания

20 126 46 444 409 19 490 45 559 237 19 569 40 329 520 19 754 33 843 665

ОБЩО 1 019 279 504 728 425 1 028 031 476 697 265 991 335 352 428 892 996 456 275 999 877

Средномесечна сума 
на дете

 41,27    38,64    29,63    23,08   

Нарастване в % спря-
мо предходната година

 6,79%  30,43%  28,35%   

Годишен хармони-
зиран инфлационен 
индекс, м. януари***

 1,80%  6,00%  11,70%   

Нарастване в % след 
извадена инфлация.

 4,99%  24,43%  16,65%   

Таблица 1: Семейни помощи за деца по ЗСПД*

*С направените промени в нормативната база през 
март 2010 г. месечна добавка за деца с трайни увреж-
дания от Закона за интеграция на хора с увреждания 
(ЗИХУ) се предоставя по Закона за семейни помощи за 
деца. Данните преди март 2010 г. са за помощи, пре-
доставени по реда на ЗИХУ.

**За 2007 и 2008 г. общата сума е пресметната на база-
та на информация за брой деца и размер на помощта 
в Отчет за дейността на АСП за 2008 г.
***Процентно изменение на хармонизирания индекс 
на потребителските цени в сравнение със същия ме-
сец на предходната година. Източник: Eurostat. 
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Данните за последните четири години показват 
известно нарастване в относителния размер на 
помощите, отпускани по ЗСПД. Въпреки това 
обаче в абсолютна стойност те остават изключи-
телно ниски. Това са средно 41 лв. месечна по-
мощ на дете. Трябва да имаме предвид, че в тази 
средна сума влизат и еднократните помощи за 
раждане и бременност. Това означава, че голя-
ма част от децата, живеещи в бедност, получават 
дори по-малко от тези 41 лв. 

След отчитане на инфлацията нарастването 
на средния размер на отпуснатите помощи по 
ЗСПД е налице, като през 2010 г. то е най-сла-
бо (4.99% спрямо 2009 г.). Въпреки това Бълга-
рия продължава да бъде на последно място в 
Европа по отделения ресурс в подкрепа на се-
мействата на глава от населението – 30 евро на 
човек при средна стойност за Европа 470 евро. 
Българските семейства получават най-ниските 
семейни помощи за отглеждане на деца в Ев-
ропа, при това с ограничения в дохода на член 
от семейството26. Ако погледнем абсолютните 
стойности на нарастване средната сума на чо-
век, изплатена по ЗСПД, виждаме, че увеличе-
нието за 2010 г. едва стига за три кисели млека 
месечно.

26.  Национална мрежа за децата, юни 2010. Анализ на законодателството, политиките и практиките в България по отношение 
правата на децата.

27.  Пълна къща – Клуб на многодетните родители към Асоциация „Родители”, 2009. Предложения за промяна в държавната 
политика по отношение на децата и семейството.

28.  За 2011 г. помощта е 250 лв. за първо дете, 600 лв. – за второ дете, и 200 лв. – за всяко следващо.

29. Пак там.

30. Пак там.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и 

подобряване на ефективността им по 

този ангажимент са:

    Осигуряване на по-високи доходи за ро-
дителите чрез облекчения на данъците и 
таксите. Това може да стане с въвеждане 
на реално семейно подоходно облагане, 
което да отчита истинския брой членове 
на семейството. Да се въведат сериоз-
ни данъчни облекчения за семействата с 
деца, като нарастването на облекченията 
да е свързано с увеличаване броя на де-

цата без ограничения. Друга възможност 
за повишаване на доходите е въвеждане 
на индексация към пенсията на майката 
(или на двамата родители) в зависимост от 
броя на децата и степента на тяхното об-
разование – създаването на граждани е не 
по-малко важно от създаването на нацио-
нален продукт27.

    Осигуряване на по-добре платена работа 
и повишаване на минималната работна 
заплата. Последното би било положител-
на, но все пак незначителна стъпка в тази 
посока, при положение че прагът на бед-
ност е 211 лв. за 2011 г.

    Прекратяване практиката на дискрими-
нацията на децата според поредността 
на тяхното появяване в семейството. В 
момента държавата наказва родителите, 
решили да имат трето и следващо дете, с 
намаляване на еднократната помощ при  
раждане28. Това е изключително вредно 
послание, което държавата отправя към 
обществото: налага се възгледът, че раж-
дането на трето и следващо дете е акт, 
който е нежелателен от гледна точка на 
държавните интереси29.

    Осигуряване на достъпни и достатъчни 
като брой и видове услуги за отглежда-
нето на деца (детски градини, родителски 
кооперативи и други форми за отглеждане 
на деца). Потенциална мярка е регламен-
тиране в Закона за устройство на тери-
ториите изискването за съответствие на 
броя построени жилища и броя построе-
ни училища и детски  градини30. 

    Осигуряване на достъпни и достатъчни 
като брой и вид форми на грижа за децата 
(възможности за спорт, занимални, про-
филактично здравеопазване).

    Осигуряване на специални програми и 
мерки за защита и подкрепа на самотни-
те родители и многодетните семейства в 
страната.

    Обвързване на социалните помощи със 
социална работа. 
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Какво се случва?

През изминалата година българското правител-
ство положи усилия в посока развитие на норма-
тивната рамка. Беше създадена работна група за 
изработване на проект на Закон за детето. Работ-
ната група работи интензивно през периода юли 
и август 2011 г. 

Към момента семейната политика в България 
се разглежда през призмата на демографската 
политика, социалната защита и интеграцията. 
Действащото българско законодателство като 
цяло създава условия за закрила на децата в риск 
както чрез предприемане на мерки за закрила и 
предоставяне на социални услуги за деца, така 
и чрез предоставяне на финансова подкрепа на 
семействата в нужда. Същевременно обаче липс-
ват ясни механизми за социална подкрепа чрез 
предоставяне на услуги за семействата, а схва-
щанията за „безотговорността” на родителите и 
съответно необходимостта от санкциониране 
продължават да преобладават сред отговорни-
те институции. Прилаганите мерки за закрила и 
действащите социални услуги към момента все 
още не постигат ефект към отваряне изхода на 
специализираните институции. 

В страната се наблюдава липса на целенасочена 
и последователна политика за подкрепа на ро-
дителството и биологичното семейство, което е 
предпоставка за нарушаване правата на децата в 
самите семейства. Пример в тази посока е липса-
та на фокус върху превенцията при разпадането 
на семейството и оставянето на детето на грижа 
извън родното семейство. Подобни превантивни 
мерки следва да се реализират чрез гарантиран 

достъп до универсални услуги за всички деца и 
семейства, както и със значителното подобряване 
на качеството в тези услуги, най-вече в областта 
на образованието на децата и медицинската гри-
жа. В страната липсва адекватна образователна 
програма за подготовка на младите хора за роди-
телство, което води до висок брой на абортите и 
увеличаване броя на изоставените в институции 
деца31. Въпреки наличието на целенасочена по-
литика за закриване на институциите и опитите 
за ограничаване на входа към тях, у нас все още 
няма високоефективна нормативната уредба, 
центрирана върху детето и семейството.

Липсват нагласи и достатъчно опит за прилага-
не на междуинституционален и мултидисципли-
нарен подход в работата по закрила на детето, 
включително и при работата по превенция на из-
оставянето, което размива отговорността32.

Всичко това налага необходимостта да се прера-
згледа „в пакет” цялото законодателство, свърза-
но със закрилата на детето, включително превен-
ция на изоставянето, за да се създадат гаранции 
за спазване правата на детето и повишаване бла-
госъстоянието му.

В отговор на всички дефицити в политиката за де-
тето и семейството и в изпълнение на споменатия 
ангажимент правителството подготви проект на 
нов Закон за детето. Законотворческият процес 
на ниво работна група в МТСП премина в режим 
на горещи дебати с неправителствения сектор. 
Проектът на Закон за детето беше официално 
оповестен в средата на ноември, а за обществе-
ни обсъждания и коментари по текста беше оп-

31.  Национална мрежа за децата, юни 2010. Анализ на законодателството, политиките и практиките в България по отношение 
на правата на децата.

32.  Преглед на българското законодателство за подпомагане превенцията на изоставянето на деца в България, юли 2011 г.

Оценка 2011:  Добър 4.50

Къде: План за действие за изпълнение 

на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в 

Р България”, Промяна в нормативната 

уредба 2011, План-график за промяна 

в правната и методическата рамка, 

Възприемане на широка концепция 

за благосъстояние на всички деца и 

всестранно гарантиране на техните права

Срок: до 30.06.2011 г.

Отговорна институция: МТСП, АСП, ДАЗД

„Разработване на 
проект за норма-
тивни промени в 
областта на поли-
тиките за децата и 
семейството”

Ангажимент 2 Напредък:

Има напредък 
в изпълнението на 
поетия ангажимент.
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ределен кратък двуседмичен срок. Очакванията 
са проектът да влезе за обсъждане в парламента 
в края на 2011 г. или началото на 2012 г. и да влезе 
в сила през 2013 г.

Законът се опитва да предложи цялостен подход 
към спазване правата на детето в България и под-
крепа на семейството. Философията на закона 
се основава на подхода на правата – т.е. детето 
е носител на права, а не само обект на закрила. 
Законът е ориентиран към всички деца и техните 
родители. Една от най-иновативните разпоредби 
е ограничаването на настаняването на дете под 
3-годишна възраст в институция. Текстът гласи: 
„Дете, което не е навършило 3 години, може да 
бъде настанено само в семейство на роднини 
или близки или в приемно семейство”. С тази по-
зитивна разпоредба България ще се нареди сред 
една от малкото страни в Европа със забрана за 
настаняване на деца от 0 до 3 години в институ-
ционален тип грижа. Това ще стане в контекста на 
настоящата европейска кампания на УНИЦЕФ и 
Офиса на върховния комисар по правата на чове-
ка на ООН за спиране на настаняването на деца 
до 3-годишна възраст в институции.

Обществените нагласи и очаквания към новия 
закон са свързани с това той да установи поли-
тиките за подкрепа на семействата, политика за 
деинституционализация на децата, по децентра-
лизация на услугите и службите за закрила на де-
тето, за ефективно административно обезпечава-
не на дейности за закрила на детето, за устойчиво 
развитие на услугите за деца и семейства и за 
унифициране на законодателството в сферата на 
детското благосъстояние. Доколко законът ще ус-
пее да отговори на тези обществени очаквания, 
предстои да видим. Не е ясно също дали плани-
раните промени ще гарантират синхронизация 
във всички действащи нормативи, така че да се 
постигне действителна промяна в политиките за 
децата и семейството.

Един от най-важните компоненти в политиките за 
подкрепа на децата и семействата е наличието на 
добре развита мрежа от достъпни социални ус-
луги. До 12 декември 2011 г. беше даден и срок 
за коментари по промяна на Закона за социално 
подпомагане, който регламентира децентрали-
зацията на дирекциите „Социално подпомагане”, 
нови отношения между доставчиците на социал-
ните услуги и общините. Национална мрежа за 
децата излезе със свое становище33 по направе-
ните предложения.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Обезпечаване наличието на широка кон-
цепция за благосъстоянието и всестранно-
то гарантиране на детските права в конте-
кста на родното семейство и общността в 
новия проект на Закона за детето.

    Включване на семейството в ролята му на 
неизменен участник в детското благосъс-
тояние като обект на подкрепа в проекта 
на закона и възприемане на концепцията 
за позитивно родителстване.

    Включване на разпоредби, уреждащи пъл-
ния набор от посочените политики по от-
ношение на закрилата на детето и подкре-
пата на семействата.

    Гарантиране на координация на съдебни-
те действия, когато има засегнат интерес 
на дете (ЗД, СК, ГПК, НПК и пр.), чрез спе-
циално производство или друг механи-
зъм, за да се осигурят решения в неговия 
най-добър интерес, като контакти с два-
мата родители, осигуряване на грижа в 
семейна среда и др. 

    Продължаване на консултативния процес 
с неправителствения сектор и даване на 
повече възможности на гражданските ор-
ганизации да изпълняват услуги, програми 
и дейности, свързани с повишаването на 
благосъстоянието на детето и семейството 
на местно равнище. 

33.   СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата по повод на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално под-
помагане

        http://nmd.bg/Position/preporaki-kam-izmeneniyata-i-dopalneniyata-v-zakona-za-sotsialnoto-podpomagane/
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Какво се случва?

Освен в двата посочени стратегически докумен-
та обещанието за разработване на стандарти за 
социална работа с деца е потвърдено и в Нацио-
налната програма за закрила на детето за 2011 г., 
където е посочено: „Продължаване на работата 
по разработване на проект и Наредба за кариер-
ното развитие на социалните работници, в която 
ще бъдат въведени и стандарт за съотношението 
клиент : социален работник (определяне на нор-
матив за натовареност със случаи), и стандарт за 
професионална работа с деца и семейства, и стар-
тиране на проект за кариерно развитие. В проек-
та за „Наредба за условията за кариерно развитие 
и повишаване на квалификацията на социални 
работници” в редакцията от 19.08.2010 г., пред-
ложена за обществено обсъждане от НПО през 
2011 г., липсват стандарти за социална работа с 
деца. 

Разработването на стандарти за социална работа 
с деца – по натовареност и брой на активни слу-
чаи за социален работник – е от първостепенно 
значение за качеството на социалната работа и на 
услугите, предоставяни на децата и семействата. 
Наличието на такива стандарти ще спомогне и за 
психичното, емоционалното и физическото съх-
раняване на социалните работници и предпазва-
нето им от професионално „прегаряне”, както и за 
повишаването на мотивацията на младите хора 
да се посветят кариерно на социалната работа. 

Структурата на отделите за закрила на детето към 
момента буди сериозно безпокойство. В София 
съществени затруднения възникват по отноше-
ние на териториалната ограниченост на отделите 
в случаи на деца в риск. Същевременно в малките 
общини се наблюдава ситуация, в която един спе-
циалист отговаря за всички мерки за закрила на 
територията на общината – превенция на изоста-
вянето, приемна грижа, реинтеграция, осиновя-
ване – а това често означава отговорност на един 
социален работник за висок брой случаи на деца 

Оценка 2011:  Среден 3

Къде: Национална програма за гаранти-

ране на правата на децата с увреждания 

2010–2013 г. Оперативна цел 5: Повишаване 

на професионалния капацитет и оптимизи-

ране на човешките ресурси в системата за 

закрила на детето, Подобряване органи-

зацията, структурата и професионалния 

капацитет на отделите „Закрила на детето”

Срок: 2010-2013 г.

Отговорна институция:  АСП, ДАЗД

Индикатори: Създадени и въведени 

стандарти за социална работа с деца

и

Къде: Национален план за действие за 

реформа в институционалната грижа за 

деца в Р България 2008–2011. Оперативна 

цел 3: Повишаване на професионалния 

капацитет и оптимизиране на човешките 

ресурси в системата за закрила на детето, 

Подобряване организацията, структурата 

и професионалния капацитет на отделите 

“Закрила на детето”

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: АСП в партньорство 

с БАСР, НПО и СУ

Индикатори: Разработени и утвърдени 

стандарти за социална работа

„Разработване и 
въвеждане на стан-
дарти за социална 
работа с деца – 
натовареност 
и брой на активни 
случаи за социален 
работник”

Ангажимент 3 Напредък:

Има незначителен 
напредък по изпъл-
нението. Разработва-
нето на стандартите 
е заложено в рамките 
на проект, който е в 
етап на договаряне.

в риск. Дори в големите отдели, където броят на 
служителите позволява това, специализация на 
екипите рядко се наблюдава. Текучеството в сис-
темата е сериозно. Общественият статус на профе-
сията е нисък, заплащането – крайно недостатъч-
но. Няма въведени достатъчно форми на подкрепа 
към екипите като регулярна супервизия по случай 
и обучения, което повишава риска от професио-
нално прегаряне на работещите в системата. 

По данни на ДАЗД през 2010 г. в страната са 
функционирали 147 отдела „Закрила на детето”, 
в които са работили 700 служители. От тях 351 са 
социалните работници. Само през 2010 г. броят 
на жалбите, молбите за съдействие и сигналите 
за деца в риск, постъпили в ОЗД, е 43 458. В тази 
бройка не са включени отворените случаи от 
предходните години. Така се падат по около 124 
сигнала на социален работник годишно. През 
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2008 г. социалните работници у нас са работили 
средно по 112 случая годишно, като добрите ев-
ропейски практики сочат, че този брой трябва да 
бъде между 20 и 35. 

Тези данни убедително говорят за спешната необ-
ходимост от въвеждане на стандарти за социал-
на работа и укрепване на капацитета на отделите 
„Закрила на детето” в страната.

В рамките на 2011 г. стана ясно, че стандартите за 
социална работа ще бъдат разработени и утвър-
дени в рамките на проект „Укрепване на капаци-
тета на Агенцията за социално подпомагане за 
повишаване качеството и ефективността на соци-
алната работа”. В края на март МТСП в качеството 
си на договарящ орган по една от приоритетните 
оси на ОПРЧР стартира процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ към АСП по проекта. Стойността на проекта е 
9 946 169.12 лв., а целевата група са служители на 
АСП. През октомври 2011 г. стартира дейността, 
свързана с анализа на натовареността в работата 
на социалните работници. Едновременно с това 
ще започне и работата по подбора и наемането 
на нови 400 социални работници. Разпределени-
ето им ще се извърши на базата на изготвен ана-
лиз за натовареността в работата на дирекциите 
на  АСП34. Ние, от Национална мрежа за децата, се 
надяваме тези 400 нови социални работници да 
бъдат назначени в системата на ОЗД, а не в обща-
та система на социалното подпомагане.

Сериозно безпокойство обаче буди фактът, че 
една институция кандидатства пред себе си за 
безвъзмездна финансова помощ в рамките на 
близо 10 милиона лева и още по-сериозна е тре-
вожността по отношение на това, че АСП работи 
непрозрачно при подготовката на проектите, без 
да бъдат включени представители на неправител-
ствените организации. 

В крайна сметка броени дни преди изтичане на 
крайния срок за разработването на стандарти-
те, поставен в Националния план за действие за 
реформа в институционалната грижа за деца в Р 
България 2008–2011, такива стандарти все още не 
съществуват, а социалните работници продължа-
ват да функционират в режим на претовареност и 
краен недостиг на всички видове ресурси.

Липсата на стандрати води и до липса на общ про-
фесионален език, общи нагласи и ценности на 
професията. Дискриминационните, осъждащите 
нагласи сред работещите в системата за социал-
но подпомагане и закрила на деца и възрастни са 
естествено и често срещано явление. В същото 

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Разработването на стандарти за социална 
работа с деца да стане възможно най-спеш-
но и да не бъде отлагано повече. Да се съз-
даде работна група, която, стъпвайки на 
направените вече предложения, да пред-
стави вариант за национално обсъждане и 
приемане.

    Да се повиши капацитетът на ОЗД, като се 
увеличи броят на социалните работници, 
да им се осигури по-достойно заплащане 
и да бъдат въведени форми на подкрепа и 
обучения към екипите. 

    Разработените стандарти да се въведат в 
практиката веднага щом бъдат приети.

    В хода на разработването и прилагането 
на стандартите да бъдат включени граж-
данските организации, които традиционно 
предоставят обучения и супервизия на ОЗД 
и специалистите по социална работа.

    Професионалният стандарт (компетенции-
те, които следва да притежават социалните 
работници) да бъде предоставен на всички 
висши учебни заведения, които подготвят 
специалисти в тази сфера, за да могат да 
покрият изискванията.

34.   АСП, октомври 2011, www.asp.government.bg. АСП работи по проект за повишаване на качеството на социалната работа.

време в неправителствения сектор съществуват 
възможни решения на проблема.

Софийски университет „Св. Кл. Охридски” в парт-
ньорство с НПО и с университети от други стра-
ни разработи стандрати за помагащи специа-
листи, работещи с деца, юноши и стари хора в 
ситуация на изоставяне. Разработени са пакет от 
стандрати за професията, стандарти за обучение 
и програми за обучение, като всички докумен-
ти са предоставени на ДАЗД и АСП още през 
2009 г. През 2010 г. Институтът по социални дей-
ности и практики проведе Национална конферен-
ция „Професионализиране на социалната работа 
в България”, където в присъствието на зам.-ми-
нистъра на труда и социалната политика пред-
стави концепция за професионални стандарти по 
социалната работа с деца и семейства. 
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позитивно родителстване, е крайно необходима 
стъпка в общия контекст за подобряване на поли-
тиките за децата и семействата у нас. Семейната 
подкрепа може да бъде гарантирана единствено с 
участието на гражданските организации в ролята 
им на доставчици на социални услуги на местно 
равнище и чрез повишаване на капацитета на дър-
жавната система за социална работа. 

Очакваме с приемането на новия Закон за детето 
тези дефицити и трудности на системата да бъдат 
преодолени във възможно най-кратки срокове. 
Забавянето на административната реформа и не-
зачитането на горните препоръки рискуват да имат 
негативно влияние върху цялостното изпълнение 
на политиките за децата и семейството в страната.

Борбата с детската бедност и дейностите за подо-
бряване на детското благосъстояние са неминуе-
мо свързани със социалната работа. Дори и нор-
мативната уредба да предвиди адекватни мерски 
за намаляване на бедността и семейна подкрепа, 
практическото им прилагане до голяма степен 
зависи от компетентността и ангажираността на 
хората от помагащите професии. Изключително 
необходимо е да се приеме минимално общо раз-
биране за същността на социалната работа с деца, 
за нейните ценности и смисъл и на тяхна основа 
да се разработват стандартите. В професионални-
те стандарти е необходимо да се въведе подход, 
базиран на компетенциите. Важно е първо да се 
определят основните функции, задачи и дейности, 
да се определи необходимото познание (знание и 
умения), за да се извършва тази работа компетент-
но, да се очертаят сферите на правомощия. Нама-
ляване на натовареността също е необходимо, но 
не трябва да се забравят и проблемите, свързани с 
организацията, компетентността на управление и 
реализиране на социалната работа, ниското запла-
щане. Всичко това води до липса на удовлетвор-
ност и високо текучество, които биха възпрепят-
ствали прилагането дори на перфектно разписана 
нормативна уредба.

Êîìåíòàð

Най-често нуждите на децата се превръщат в соци-
ален въпрос, когато семействата не са в състояние 
да ги посрещнат поради бедност и липса на под-
крепа в родителството. Тази ситуация често води 
дори до изоставяне на детето на чужда грижа. 

„Бедността като цяло нарушава човешките права, 
а детската бедност е най-разрушителна. В Бълга-
рия процентът на децата, живеещи в риск от бед-
ност, е близо 25%35. Това означава близо 290 000 
деца36  – колкото населението на една цяла област 
с размерите на Пазарджик или Русе. По офицални 
данни37 продължава да бъде страната с най-голяма 
абсолютна бедност в ЕС с 51% от населението, из-
питващи материални затруднения. „Джобовете” на 
бедността са толкова дълбоки, че веднъж родил се 
в бедност, трудно можеш да излезеш от нея. Днес 
в бедните семейства, бедните квартали и бедните 
села живеят хора, които трудно могат да се откъс-
нат от престъпността, мизерията, болестите и гла-
да. Детската бедност не е отделно явление от бед-
ността на семействата, които се грижат за децата. 
Добре е да помислим дали не сме прекалено осъ-
дителни към тези, които страдат от бедността”38. 
Необходимо е в нашата работа и ежедневие да по-
магаме, вместо да заклеймяваме хората.

В тази ситуация е от особено значение българското 
правителство да започне енергична и фокусирана 
работа за изпълнение на ангажимента за намаля-
ване на бедността сред домакинствата с деца. На 
първо място следва да се помисли за стабилизи-
ране доходите на родителите и за осигуряване на 
достъпни услуги за подкрепа. Ние, в Национална 
мрежа за децата, не вярваме, че има родители, кои-
то съзнателно искат да са безотговорни към децата 
си – те просто не знаят как да бъдат добри родите-
ли. И санкциите, и глобите, колкото и да са големи, 
няма да ги научат как да станат такива. Семейството 
е неизменен участник в детското благосъстояние и 
следва да бъде включено като обект на подкрепа 
в нормативната рамка (проект на Закон за детето). 
Това, заедно с възприемането на концепцията за 

35. Eurostat

        Стабилна връзка: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30dba816b04a8ad84f67b89
9ac6242ef7ee3.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeMc3uPe0?tab=table&plugin=1&pcode=tessi120&language=en

36.  1 172 208 е броят на децата в България според НСИ. Преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г. 
(експресни данни).

        Стабилна връзка: http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011pr.pdf

37. Доклад на ЕП, 2010 г.

38. Из НМД. Бедността нарушава човешките права, а детската бедност е най-разрушителна.

       Стабилна връзка: http://nmd.bg/Position/nad-20-ot-balgarskite-detsa-vse-oshte-zhiveyat-v-bednost/
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Какво се случва?

Разделът „Детско здраве – околна среда” е нов в 
актуализираната Национална програма за дей-
ствие по околна среда и здраве 2008–2013 г. В 
него се прави опит да се обединят оценките и 
мерките за въздействие върху част от много-
бройните фактори на околната среда, оказващи 
влияние върху здравословното състояние на 
децата. Посоченият ангажимент е първата цел 
по отношение на подобряването на детското 
здраве. Основанията за усилията в тази посока 
се аргументират с факта, че около една трета от 
заболяванията сред децата може да се обясни 
с нездравословните условия на живот, като за-

мърсените вода, въздух, храна и почва могат да 
причинят стомашно-чревни или респираторни 
заболявания, вродени дефекти и нарушения в 
развитието на нервната система, допринасящи 
за една шеста от общата обремененост със забо-
лявания39.

В анализа на проблемите е посочено, че осигу-
ряването на благоприятстваща здравето среда 
изисква многосекторен, интердисциплинарен 
и холистичен подход за ограничаване и предо-
твратяване на здравния риск при децата. В съ-
щото време конкретните мерки за постигане на 

39.  Съгласно проучване на Световната здравна организация за региона на Европа.

1.4. Сигурна и здравословна среда

Оценка 2011:  Добър 3.50

Къде: Национална програма за действие 

по околна среда и здраве 2008–2013 г.,

т. 5. Детско здраве – околна среда

Срок: 2008-2013 г.

Отговорна институция: МЗ, МРРБ, 

общините

Индикатори:  Брой изградени 

пречиствателни станции; брой 

километри изградена ВиК мрежа

Брой проведени епидемиологични 

проучвания и брой представени 

програми за опазване и укрепване 

на здравето на децата и учениците

„Да се предотврати 
и значително да се 
намали заболевае-
мостта от стомашно-
чревни заболявания, 
както и други пораже-
ния върху здравето 
на децата чрез гаран-
тиране вземането на 
мерки за осигуряване 
на всяко дете с питей-
на вода постоянно, в 
достатъчно количе-
ство, с гарантирани 
микробиологични 
и химически пока-
затели за качество, 
съответстващи на 
определените гра-
нични стойности в 
националните нор-
мативни документи и 
препоръките на СЗО, 
както и осигуряване 
на условия за под-
ходяща хигиена за 
всички деца”

Ангажимент 1 Напредък:

Политиките и 
мерките в тази 
област са непосле-
дователно насоче-
ни към населени 
места, в които 
големи групи деца 
и техните семей-
ства са лишени от 
ежедневен достъп 
до чиста питейна 
вода у дома. Мер-
ките и показатели-
те не са обвързани 
с намаляване на 
заболяемостта 
сред групите деца 
с най-висок риск. 
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Изработване на карта на най-уязвимите 
групи деца по населени места и с факто-
рите на средата, определящи повишения 
риск за здравето на децата.

    Реализиране на фокусирани мерки за ми-
нимизиране или ликвидиране на рискови-
те за здравето на децата фактори.

Êîìåíòàð

Добрите намерения за прилагане на интегриран 
мултидисциплинарен подход при решаване на 
проблемите за здравето на децата са декларира-
ни в раздела за стратегиите, които ще се използ-
ват за реализиране на Национална програма за 
действие по околна среда и здраве 2008–2013 
г., но всъщност са налице разпокъсано сектор-
но планиране и отчитане. Внимателният анализ 
на взаимната обвързаност на мерките на отдел-
ните институции в различните раздели по-ско-
ро говори за напълване на програмата с вече 
предварително планирани на ниво отделна ин-
ституция дейности. В програмата няма ясно раз-
личими специфицирани проблеми и адекватни 
за тяхното решаване комплекси от мерки в раз-
лични сектори. Ето защо отчетените дейности 
за изграждане на пречиствателни станции за 
отпадъчни води и на канализационни мрежи за 
населени места с население над 10 000 екв. ж. в 
124-те приоритетни населени места, които тряб-
ва да бъдат финансирани по ОП „Околна среда”, 
не са резултат от оценките, направени в рамките 
на Националната програма за действие по окол-
на среда и здраве 2008–2013 г., а в рамките на 
друг вид планиране.

целите се обособяват в различни раздели и не 
се специфицират по отношение на ключови по-
казатели като обособени населени места (или 
части от населени места) без канализация и с 
влошени показатели на детското здраве. Мер-
ките за подобряване качеството на водите и за 
изграждане на необходимата инфраструктура 
за подобряване на ВиК мрежите са в раздела за 
водите, като в показателите за оценка няма нито 
един, в който да се прави връзка между мерките, 
целите и ефекта върху здравето на децата. Никъ-
де в текста на програмата няма и ясни приори-
тети и основания за избора на местата, в които 
ще се правят инвестиции за изграждане на ВиК 
инфраструктурата. Сред мерките в раздела „Дет-
ско здраве – околна среда” няма нито една, която 
да е пряко насочена към „осигуряване на всяко 
дете с питейна вода постоянно, в достатъчно ко-
личество, с гарантирани микробиологични и хи-
мически показатели за качество”.

В момента се обработват актуални данни за на-
правеното през 2010 и 2011 г.

Осигуряването на благоприятстваща 
здравето среда изисква многосекторен, 
интердисциплинарен и холистичен 
подход за ограничаване и предотвра-
тяване на здравния риск при децата.
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Какво се случва?

Формално у нас съществуват изисквания за прак-
тики по превенция на изоставянето в родилните 
домове. Още през 2004 г. беше разработено Мето-
дическо ръководство за превенция на изоставя-
нето на децата на ниво родилен дом, утвърдено 
от министъра на здравеопазването, министъра 
на труда и социалната политика и председателя 
на ДАЗД. С ревизията му от 2009 г. изпълнител-
ните директори на всички лечебни заведения за 
болнична помощ бяха задължени да въведат със 
заповед „Правила за организация и дейности по 
превенция на изоставянето” в съответното ле-
чебно заведение. В тези правила са определени 
стъпките за подаване на сигнал към съответния 
ОЗД, разписани са отговорностите на всеки член 
от персонала, посочен е съставът на екипите за 
работа по случай. По данни на МЗ такива прави-
ла са въведени във всички лечебни заведения за 
болнична помощ, в които се оказват родилна и 
неонатологична помощ40. Успоредно с това през 

2009 г. беше въведен нов текст в Закона за здра-
вето, според който „Медицинските специалисти 
са длъжни да уведомят дирекция “Социално под-
помагане” по местонахождението на лечебното 
заведение за всяко дете, родено в лечебното за-
ведение, за което е налице риск от изоставяне, 
включително при липса на документ за самолич-
ност на майката при раждането на детето, при 
самотна майка, при многодетна майка, при май-
ка със сериозни или множество заболявания”41. 
Проектът на Закон за детето дори предвижда 
глоби от 1000 до 5000 лв. за медицински лица в 
родилно отделение, които мотивират родители-
те да изоставят дете с увреждане42.

Така от гледна точка на нормативния и адми-
нистративния регламент формално се изисква 
функционирането на практики за превенция на 
изоставянето на деца на ниво родилен дом във 
всяка болница. Какво се случва на практика? 

40. Справка от МЗ по заявка за достъп до обществена информация № 93-00-38 от 19.07.2011 г.

41. Закон за здравето. Чл. 125а (Нов – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.), ал. (1)

42.  Проект на Закон за детето: „Главен лекар или медицинско лице в родилно отделение, който в нарушение на чл. 58, ал. 1 и 
ал. 2 не информира Дирекция „Социална подкрепа” за установено увреждане на новородено дете и мотивира родителите 
да изоставят детето си, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – с глоба 
от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не 
съставлява престъпление”.

2.1. Семейна среда

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: Национална програма за 

гарантиране на правата на децата с 

увреждания 2010–2013 г. Оперативна 

цел 3: Превенция на изоставянето и 

насърчаване на отглеждането на дете 

с увреждане в семейството, Превенция 

на изоставянето на дете с увреждане

Срок: 2010-2013 г.

Отговорна институция: МЗ

Индикатори: Брой неонатологични 

отделения, в които са въведени 

процедури за съобщаване на диагнозата 

за увреждането и възможности за ранно 

консултиране на родителите; брой 

консултирани семейства

„Въвеждане на стан-
дартни процедури 
във всички неонато-
логични отделения 
относно съобщаване 
на диагнозата за 
увреждането и въз-
можности за ранно 
консултиране на 
родителите – сфор-
миране на екип от 
специалисти – педи-
атър, психолог, соци-
ален работник и др., 
които да съобщават, 
контактуват и рабо-
тят с родителите”

Ангажимент 1 Напредък:

Все още няма въве-
дени процедури за 
съобщаване на диаг-
нозата за увреждане-
то. Ангажиментът е 
далеч от реализира-
не и разпростране-
ние в практиката на 
цялата страна.
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43.  Справка от МЗ по заявка за достъп до обществена информация № 93-00-38 от 19.07.2011 г.

Налице са някои добри практики в сферата, но 
те все още са хаотични и некоординирани, оста-
вайки плод на индивидуалните усилия на отдел-
ни неправителствени организации. Не може да 
се предположи, че в рамките на тези практики 
съществуват действащи процедури относно съ-
общаването на родителите за дете с увреждане. 
Ако има такива, те са изолирани и недостатъчно 
популяризирани.

МЗ посочва, че в дейностите през 2011 г. по На-
ционалната програма за закрила на детето, раз-
дел Здравеопазване – подобряване здравето на 
децата, в цел „Разработване и изпълнение на ця-
лостна програма за подобряване на майчиното 
и детското здраве“ в т. 1.7 е заложено: „Въвежда-
не на изпълнението на определени стандартни 
процедури във всички неонатологични отделе-
ния относно съобщаване на диагнозата за ув-
реждането и възможности за ранно консултира-
не на родителите, в които е въведена и забрана 
за склоняване към изоставяне на детето”. В този 
смисъл и за изпълнение на дейностите по Наци-
оналната програма МЗ твърди, че „предстои из-
работването на цитираните по-горе процедури 
и въвеждането им във всички неонатологични 
отделения”43. От отговора на МЗ по внесеното 
заявление по ЗДОИ личи, че към края на юли 
2011 г. такива процедури все още не са разра-
ботени. Така, от една страна, МЗ информира, че 
във всички заведения, които оказват родилна 
помощ, има въведени „Правила за организация 
и дейности по превенция на изоставянето”, а от 
друга страна, запитани конкретно за „стандартни 
процедури относно съобщаване на диагнозата”, 
от МЗ съобщават, че изработването им предстои. 
Според справката ще бъде предвиден още и ме-
ханизъм за поддържане на база данни за обра-
ботени случаи на съобщаване и консултиране, 
но никъде не се посочва моментът за изпълне-
ние на този ангажимент.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Спешно ускоряване на действията за въ-
веждането на процедури и практики за 
превенция на изоставянето на деца с ув-
реждания в родилните отделения от страна 
на МЗ. Те следва да информират и подкре-
пят родителите и да елиминират практика-
та на склоняване към изоставяне на детето. 
Подобни действия могат да се извършват 
и от специализирани екипи от страна на 
гражданските организации, но това е не-
обходимо да бъде подкрепено законово и 
с необходимите материални и финансови 
ресурси.

Специалистите в родилните 
отделения следва да информират 
и подкрепят родителите и да 
елиминират практиката на 
склоняване към изоставяне на 
детето. Подобни действия могат да 
се извършват и от специализирани 
екипи от страна на гражданските 
организации, но това е необходимо 
да бъде подкрепено законово 
и с необходимите материални и 
финансови ресурси.
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Какво се случва?

Като цяло може да се обобщи, че няма напредък 
в тази област през 2011 г. Разработването на га-
рантиран минимален пакет от услуги за подкре-
па на семейството е отговор на необходимостта 
да се предоставят заедно всички услуги, от кои-
то има нужда едно семейство. Все още липсва раз-
бирането за това, че семейството в затруднение 
има нужда от интегрирани универсални (обществе-
ни) услуги46, като специалистите трябва да работят 
така с децата и семействата, че да дават най-добро-
то качество в зависимост от възможностите и нуж-
дите на конкретното семейство. Твърде далечна е 
перспективата за осигуряване на мобилни екипи, 
предоставящи подкрепа на място, за отдалечени 
населени места, в които няма изградени всички не-
обходими услуги. Положителен факт може да се от-
бележи само по отношение на наличието на някои 
стандарти за качество при съществуващите услуги 
за деца и семейства. Такива са Наредбата за кри-
терии и стандарти за социални услуги за деца на 
ДАЗД, както и различните методики, които същест-
вуват за повечето услуги за деца и семейства. На 
този етап обаче стандартите са повече процедур-
ни и е необходимо ориентиране към резултати.

Високите нива на бедност сред семействата и 
особено сред тези с деца (27% срещу 20% в се-
мействата без деца47) и наличието ежегодно на 
близо 7000 деца, настанени в държавни инсти-
туции, без съмнение показват необходимостта 
от гарантиран от държавата достъп на децата и 

44.   Правилник за прилагане на Закон за социалното подпомагане.

45.  Ангажиментът от Национална програма за закрила на детето за 2011 г. е разгледан в т. 1.4. Сигурна и здравословна среда.

46.  Социални, здравни и образователни услуги, транспортни услуги, посредничество при заетост и т.н.

47.   ОИСР, база данни за семействата. Стабилна връзка: http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1
_1_1,00.html

Оценка 2011:  Слаб 2

Къде: План за действие за изпълнение на 

Националната стратегия „Визия за деинсти-

туционализация на децата в Р България”, 

Промяна в нормативната уредба 2011, 

План-график за промяна в правната и 

методическата рамка, Развитие на услуги 

в подкрепа на семействата да изпълняват 

своите отговорности към децата

Срок: 31.12.2011 г.

Отговорна институция:  МТСП, АСП, ДАЗД

и

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Социална политика. 

Цел 1: Гарантиране на правото на детето 

да живее в сигурна семейна среда

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МТСП, АСП, ДАЗД, 

МОМН, МЗ, МФ

Индикатори: Разработен и утвърден 

гарантиран минимален пакет с 

определени услуги във всяка област; 

приети механизъм и план за въвеждане45 

„Разработване на 
минимален пакет 
гарантирани ус-
луги за подкрепа 
на семейството 
(социални, здрав-
ни, образовател-
ни, транспортни) 
и механизъм за 
въвеждането им”

Ангажимент 2 Напредък:

През 2011 г. няма раз-
работен минимален па-
кет гарантирани усулги 
за подкрепа на семей-
ството. За пакет гаран-
тирани услуги може да 
се приемат единствено 
услугите по ППЗСП44 , 
които представляват 
делегирана дейност. Те 
обаче са само социал-
ни услуги.

семействата в риск до минимален набор от услу-
ги от основните сектори на обществения живот. 
Безспорно е необходима проактивна намеса за 
промяна на негативните тенденции. Такъв мини-
мален пакет гарантирани услуги към 2011 г. не е 
разработен.

Наличието на отделни правителствени инициати-
ви и проекти48 не гарантира достъпа до минимален 
пакет услуги. Стъпка напред е единствено внедре-
ният през 2010 г. от МТСП нов модел за регионал-
но планиране на социалните услуги на територи-
ята на цялата страна. Разработени бяха областни 
стратегии във всички 28 области в страната, които 
обхващат период от 5 години. Областните управи-
тели разработват и приемат стратегии за развитие 
на социални услуги на регионално ниво, въз ос-
нова на които общинските съвети приемат стра-
тегии и годишни планове за развитие на услугите 
на общинско ниво49. Приетите областни стратегии 
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48.   Например Проектът за социално включване, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие 
(Световна банка), изпълняван от МТСП.

49.   Информация от МТСП, предоставена по реда на ЗДОИ относно предприетите стъпки до 30.06.2011 г. по изпълнение 
на конкретни дейности от НПЗД за 2011 г. и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в РБ“ от 10.08.2011 г.

50.   Информация от МТСП, предоставена по реда на ЗДОИ относно предприетите стъпки до 30.06.2011 г. по изпълнение 
на конкретни дейности от НПЗД за 2011 г. и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в РБ“ от 10.08.2011 г.

51.   Информация от МТСП, предоставена по реда на ЗДОИ относно предприетите стъпки до 30.06.2011 г. по изпълнение 
на конкретни дейности от НПЗД за 2011 г. и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в РБ“ от 10.08.2011 г.

52.  По информация от МОМН.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Предприемане на действия за осигуряване 
нормативен регламент, финансов стандарт 
и методическо обезпечаване на гарантиран 
минимален пакет услуги за деца и семей-
ства, който включва не само социални, но и 
здравни, образователни и други услуги.

    Осигуряване на законодателство и админи-
стративно обезпечаване на промени, кои-
то да гарантират обвързване на паричното 
подпомагане на родителите, мерките за зак-
рила на детето и услугите за подкрепа на се-
мействата.

    Изработване и въвеждане на система за 
мониторинг на качеството на действащите 
услуги за деца и семейства.

очертават нуждите от формулирането на минима-
лен пакет от социални услуги с гарантиран достъп. 
В момента обаче няма изградена мрежа за финан-
сиране на междуобщинските социални услуги и 
съвместни дейности, обхващащи територията на 
две и повече общини, разкрити за решаване на 
специфични проблеми на рискови групи и изклю-
чени общности, които надхвърлят възможностите 
на отделната община.

Все още разкриването на услуги за деца и семей-
ства, базирани на общността в страната, е зависимо 
по-скоро от инициативата на местни организации 
и административния капацитет на общините. На 
заден план остава осигуряването на балансиран 
достъп до минимален пакет от услуги на цялото на-
селение, което има нужда от тях. Така се стига до 
парадокса, че в редица малки общини са създаде-
ни много услуги, а в други – липсват базови такива. 

По данни на МТСП предстои да бъдат утвърдени 
начините за осигуряване на необходимия фи-
нансов ресурс за минимален пакет гарантирани 
услуги във всяка област, както и да продължат 
обученията на общинските власти за планиране и 
управление на финансите и услугите50.

По отношение на механизма за финансиране на 
социалните услуги, Планът за действие предвиж-
да до края на годината да бъде изработен и пи-
лотиран нов механизъм, обвързан с качеството и 
нуждите на клиентите. По данни на МТСП в процес 
на изпълнение е съвместен проект с холандската 
неправителствена организация „Де Пасарел“, като 
е постигнато общо разбиране между ангажира-
ните с проекта за необходимостта от определяне 
на минимален набор от дейности. При реализи-
рането на проекта се пилотира и въвеждането на 
нов финансов механизъм, съгласно който „парите 
следват детето“ и финансирането на социални-
те услуги става не на база капацитет, а от гледна 
точка на броя деца, реално ползващи набор от 
дейности, предоставяни в рамките на социалната 
услуга в общността или от резидентен тип51.

В същото време не виждаме активност от страна 
на експертите от Министерството на финансите за 

извличане на стандарти и механизми за финанси-
ране на услугите за деца и семейства от схемите 
и проектите, функциониращи от години както по 
линия на държавно делегираните бюджети, така и 
по линия на институционалните финансирания и 
финансиране от страна на бизнеса и НПО. Липсата 
на усилия и респективно резултати в тази посока, 
насложено с липсата на дефиниран минимален па-
кет от услуги, до които да имат гарантиран достъп 
децата и семействата в риск, поставя проактивна-
та политика на правителството за деинституцио-
нализация в риск.

В момента52 протича процес на изграждане на 
междуведомствена работна група, която ще има 
да решава частично и задачата как да се осигурят 
доброто управление, организация, финансиране 
и оценяване на различните видове услуги в сфе-
рите на образованието, социалната политика и 
здравеопазването.
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Какво се случва?

С допълнения на Кодекса на труда, обнародвани 
в Държавен вестник, бр. 33 от 26.04.2011 г., в гла-
ва пета от Кодекса на труда се създаде Раздел VІІІа 
„Допълнителни условия за извършване на надом-
на работа”, което създава законова възможност за 
работа вкъщи. Очаква се това да облекчи хората, 
които искат да съчетават личните си ангажименти 
с трудова дейност, например майки с деца, хора 
с увреждания. Целта на последните промени е да 
се гарантира, че служителите ще бъдат осигуря-
вани от работодателя, а прослуженото време ще 
им се зачита за стаж, което ще им даде право да 
ползват обезщетения, болнични, отпуски и други 
права като всички заети. Промените в Кодекса на 
труда бяха приети окончателно от парламента в 
началото на октомври 2011 г. Въпреки това обаче 
в България все още не е регламентирано въвеж-
дането на почасова ставка при полагане на труд, 
което ограничава възможността за гъвкавост на 
работното време.

Министерството на труда и социалната полити-
ка реализира няколко програми и насърчител-
ни мерки за съвместяване на семейния и про-
фесионалния живот и в подкрепа на заетостта 
на жените. Такива са Националната програма „В 
подкрепа на майчинството” и мерките по Зако-
на за насърчаване на заетостта. Те стимулират 
работодателите, които наемат на работа безра-
ботни лица – самотни родители (осиновители) и/
или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна 
възраст и безработни майки с деца от 3- до 5-го-

дишна възраст. По данни на МТСП53  през 2011 г. 
програмата „В подкрепа на майчинството” про-
дължава да се изпълнява, но поради ограниче-
ния бюджетен ресурс се субсидира продължа-
ваща заетост на 164 детегледачки, за които са 
осигурени финансови средства в размер на 142 
323 лева. От подадените данни от МТСП и наши-
те изчисления е видно, че субсидията е в раз-
мер на 867.82 лв. Годишно, или 72.32 лв. на ме-
сец, и то брутно. В същия документ МТСП ин-
формира, че към 31.05.2011 г. продължават да се 
финансират 14 лица, които са с действащи дого-
вори от 2009 г. В информацията се казва още, че 
„с реализацията на програмата е натрупан зна-
чителен опит относно създаването на условия 
за по-добър баланс между професионалния и 
личния живот на работещите родители с малки 
деца”. Посочената програма безспорно е една 
позитивна практика, друг е въпросът, че броят 
на детегледачките по програмата е изключител-
но малък. Ако го сравним например само с не-
достига на места в детските градини в София, ще 
видим, че той дори е незначителен, независимо 
дали субсидираните детегледачки са 164 или 14.

Схемата „Отново на работа” по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси” допълва 
и надгражда мерките за съвместяване на семей-
ния и професионалния живот. Тя отново е насо-
чена към родителите с малки деца и осигуря-
ването на детегледачи. За периода 2009–2012 г. 
са планирани средства в размер на 64 милиона 

53.    Информация от МТСП, предоставена по реда на ЗДОИ относно предприетите стъпки до 30.06.2011 г. по изпълнение 
на конкретни дейности от НПЗД за 2011 г. и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в РБ“ от 10.08.2011 г.

Оценка 2011:  Среден 3

Къде:  Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Социална политика, 

Гарантиране на правото на детето да 

живее в сигурна семейна среда

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МТСП, АСП, 

ДАЗД, МФ

Индикатори: Направено предложение 

за законодателни промени; направено 

предложение за определяне на 

минимално почасово заплащане

„Иницииране на 
законодателни про-
мени и създаване на 
нормативна възмож-
ност за съчетаване 
на трудовия и семей-
ния живот и гъвкаво 
работно време за 
родители с деца, 
родители с увреж-
дания и родители на 
деца с увреждания”

Ангажимент 3 Напредък:

Забелязва се активи-
зиране на мерките, 
свързани с поетия 
ангажимент, но само 
в общ контекст. Няма 
предприети специ-
ални действия за 
подобряване възмож-
ностите за труд на 
родителите на деца с 
увреждания и гъвка-
во работно време за 
родителите с деца.
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54.  Пак там.

55.   НСИ, 2011, www.nsi.bg, Безработни лица и коефициенти на безработица през 2010 г.
Стабилна връзка: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=744#cont

56.   www.vesti.bg , 29.04.2011, Остър недостиг на места в детските градини в София.
Стабилна връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3782491

57.  Попълнени въпросници от КСУДС – Варна, КСУДС – Ст. Загора, КСУДС – Пазарджик, КСУДС – Шумен, КСУДС – Търговище, 
КСУДС – Бургас. 

лева за осигуряване на заетост на най-малко 8 
хиляди безработни. Подкрепата е потърсена от 
голям брой български семейства. От стартира-
нето на проекта преди една година до април 
2011 г. в дирекциите „Бюро по труда” са подали 
и са одобрени заявленията за участие на 1288 
родители. Желание да се грижат за малки деца 
са заявили и съответно са одобрени за участие 
2246 безработни лица. В обучение по проекта са 
включени 1088 безработни, одобрени от родите-
лите на децата. Наети по трудов договор като де-
тегледачи са 953 лица54. На фона на общата кар-
тина от 44 200 безработни само в София (348 000 
за страната)55 и 9800 недостигащи места в яслите 
и детските градини само в столичния град56 посо-
чените резултати нямат чувствително отражение 
върху решението на проблема.

Като цяло се забелязва активизиране на мерките, 
свързани с реализацията на поетия ангажимент, 
но все още няма достатъчно ефективни действия 
за подобряване възможностите за труд на роди-
тели с увреждания и родители на деца с увреж-
дания. За последните ключов фактор е наличието 
на мрежа от услуги за подкрепа – като дневните 
услуги за семейства с деца с увреждания. В тази 
сфера също е валидна ситуацията, релевантна за 
социалните услуги за деца и семейства изобщо, а 
именно – слабо и недостатъчно развтие. Услуги-
те за деца с увреждания и подкрепата на техните 
семейства са организирани предимно в днев-
ни центрове за деца с увреждания. През 2011 г. 
няма публикувани анализи за ефективността на 
съществуващите дневни центрове за деца с ув-
реждания. Относително нисък е броят на децата 
с увреждания, обхванати в услугите за превенция 
на изоставянето на ЦОП извън дневните центро-
ве за деца с увреждания57. Мобилните услуги за 
деца с увреждания в домашна среда, както и ин-
тегрираните социално-здравни услуги са слабо 
развити и са резултат от изолираните усилия на 
отделни организации. 

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Осигуряване на постоянно финансиране 
по националната програма „В подкрепа на 
майчинството” и мерките по Закона за на-
сърчаване на заетостта.

    Изработване и въвеждане на система за мо-
ниторинг на реалното прилагане от страна 
на работодателите на новите разпоредби 
на КТ.

    Регламентиране на почасова ставка при 
полагане на труд.

    Предприемане на конкретни мерки, насо-
чени към възможностите за труд на роди-
телите с увреждания и родителите на деца 
с увреждания.

    Развитие на мрежа от услуги за семейства с 
деца с увреждания.
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Êîìåíòàð

Общото впечатление от приетите стратегиче-
ски документи, както и от някои отделни усилия, 
свързани с инициативата за законодателни про-
мени, е, че държавата налага политика за отглеж-
дане на децата от собствените им семейства. В 
същото време следва да отбележим, че поети-
те от институциите ангажименти се изпълняват 
твърде бавно, предприетите действия не са об-
вързани с реални резултати, нито с оценка на 
ефективността спрямо поетото обещание. Освен 
политическа воля те изискват обществен ресурс, 
свързан с нагласи, административен и експертен 
капацитет и финансово осигуряване на процеса. 
Част от тези ресурси биха могли да се набавят 
чрез освобождаване на инициативата сред роди-
телите и неправителствените организации, като 
се предприемат насърчаващи данъчни и законо-
ви промени. 

За да бъдат отглеждани децата в собствената им 
семейна среда, семействата следва да получават 
подкрепа (материална и услуги). Отчитаме, че 
продължава прилагането на мерките за закрила 
съгласно действащото законодателство. Прила-
ганите политики обаче са противоречиви и не 
гарантират достъп до подкрепа на всички нуж-
даещи се деца и семейства. Координацията на 
държавните ведомства по отношение на подо-
бряване услугите за деца е твърде слаба. Много 
често Министерството на финансите (МФ) играе 
ролята на „лошия” в правителството, като не от-
пуска финансиране или дори директно обвинява 
министерствата за водене на неправилна финан-
сова политика. В същото време е наложително 
МФ да осигури нужната експертиза, за да не се 
губят парите за децата в общия бюджет. Примери 
в тази посока има много. Илюстрация за това е 
как спестените финанси от съкратените капаци-
тети на училищата и закриването на специализи-
раните институции се губят в общия бюджет и не 
се реинвестират в политиките за децата. 

Осигурени са плащания на семействата, но те не 
са обвързани с качеството на грижа към децата. 
Все още липсва гарантиран минимален пакет от 
социални услуги в подкрепа на семействата. До-
брите практики за подкрепа на семействата и за 
превенция на изоставянето са факт, но те все още 
остават резултат от индивидуалните усилия на 
отделни организации.

В страната дори няма точни данни за броя на ус-
лугите за превенция на изоставянето.

Предприетите действия по поетите ангажименти 
спрямо родителите на деца с увреждания са нез-
начителни. Забелязва се активизиране на мер-
ките, свързани с подобряване възможностите 
за труд на родителите на деца с увреждания, но 
само в контекста на общата рамка за съвместява-
не на професионалния и личния живот на рабо-
тещите родители. 

За да бъдат отглеждани децата 
в собствената им семейна среда, 
семействата следва да получават 
подкрепа (материална и услуги).

Êàê äà áúäåì 
äîñòàòú÷íî 
äîáðè ðîäèòåëè?
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Какво се случва?

Към настоящия момент има приета методика за 
управление на случай за закрила на дете в ситу-
ация на риск. Тя е утвърдена от АСП и ДАЗД. Ме-
тодиката предвижда водещият случая социален 
работник да сформира екип за изготвяне на пла-
на за действие, който включва „и семейството на 
детето, ако това е в негов интерес”. Според мето-
диката „при определяне на целите и дейностите 
трябва да бъде осигурено участието […] на се-
мейството […], ако това е в интерес на детето”. Га-
ранциите за участие на родителите са обезпече-
ни от условието: „Ако родителите отсъстват или 
не желаят да съдействат, в плана (като забележка) 
се отбелязва какво е извършено за привличане и 
откриване на родителите и защо не е възможно 
тяхното съдействие”. Основният проблем на ме-
тодиката е, че водеща ДСП/ОЗД по случай на дете 
в риск е ДСП по настоящия адрес на детето, което 
на практика в голяма част от случаите може да из-
ключи родното семейството от плана, въпреки че 
там има предвидени съвместни действия между 
различните ДСП. Това изискване стои и в ППЗЗД58  
и следва да се промени и на двете места, като 
компетентна дирекция (водеща случая) да е тази 
по настоящия адрес на родителите на детето. 

Така действащата нормативна уредба определя 
в общи линии основния пакет от задължения на 
ОЗД при реализирането на мерки за закрила на 
деца в риск. Основен ангажимент на социалните 
работници е да работят с биологичните родители 
или с разширеното семейство. Съгласно норма-
тива минимум на всеки шест месеца е необходи-
мо да се преразглеждат плановете за действие и 
тези за грижа на децата. Това обаче в повечето 
случаи остава чисто административен процес.

За разлика от плановете за действие, които се раз-
работват от ОЗД, плановете за грижа се разписват 
от персонала на специализираните институции, 
когато мярката за закрила на детето е настанява-
не в такава институция. В методиката на ДАЗД за 
изготвянето на индивидуалните планове за грижа 
на децата в институции също има препоръка, от-
насяща се до включването на родителите на деца-
та в плана. При самото планиране обаче не участ-
ват представители на биологичното семейство на 
детето, въпреки че тяхното присъствие е заложе-
но на всеки етап от изготвянето на плана. Така на 
практика биологичните родители не са достатъч-
но въвлечени както в самото планиране, така и в 

58.  Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето.

2.2. Деца в институции и деинституционализация

Оценка 2011: Среден 3

Къде: Национален план за действие за 

реформа в институционалната грижа 

за деца в Р България 2008-2011 г. 

Оперативна цел 2: Промяна на модела 

на институционална грижа за деца към 

грижа от семеен тип чрез реформиране 

на специализираните институции. 

Мярка 1: Въвеждане и утвърждаване на 

социални услуги – резидентен тип

Срок: 2009–2011 г.

Отговорна институция: Кметове на 

общини, областни управители, АСП, 

ДАЗД, МОМН 

Индикатори: Приета и утвърдена 

актуализирана методика за управление 

на случая

 „Актуализиране 
на методиката за 
управление на слу-
чая и въвеждане на 
интегриран подход 
с план за родители-
те на настанените 
деца чрез догова-
ряне на конкретни 
ангажименти, права 
и задължения – 
участие в плани-
рани дейности, 
режим на контакти, 
срок на престоя на 
детето”

Ангажимент 1 Напредък:

Още през 2009 г. е 
приета методика 
за управление на 
случай за закрила 
на дете в риск от 
ОЗД. В нея е предви-
ден план за работа 
с родителите, но 
практическото му 
прилагане остава 
ограничено, тъй като 
водещата ДСП/ОЗД 
по адрес на детето 
често е далеч от 
адреса на родители-
те, за които отговаря 
друга ДСП.
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същинската социална работа, чиято крайна цел в 
повечето случаи е детето да се върне в родното 
си семейство. За това има няколко причини – не-
достатъчната работа с родителите в процеса на 
извеждане на детето; честата практика за наста-
няване на детето в друго населено място, община 
или дори област; водещата на случая става ДСП 
по настоящия адрес на детето и работата с роди-
телите в изпълнение на плана за действие остава 
задача на ДСП, която поддържа случая отворен, 
но на практика не работи по него. 

Социалната работа по реинтеграция е продължи-
телен и сложен за управление процес, изискващ от 
екипите системно планиране, точна оценка и пакет 
от услуги, подкрепящи биологичното семейство. 
Въвеждането на интегриран подход за директна 
социална работа с децата и семействата, спрямо 
които е предприета мярка за закрила – настанява-
не извън семейна среда, е ключово за успешната 
реинтеграция. В този подход е важно да бъдат оп-
ределени ясни роли за всички въвлечени страни, 
които активно да участват в преразглеждането на 
плановете за действие и за грижа. Тези планове 
следва да се разработват, отразявайки индивиду-
алните потребности на всеки отделен случай, и да 
се преразглеждат реално според промяната в си-
туацията. 

Всичко това към настоящия момент не се реали-
зира с необходимата интензивност. Дори просле-
дяването на количествената промяна при пости-
гането на успехи в тази сфера е трудно предвид 
разминаването в статистическите данни според 
това, дали те се подават от АСП или от ДАЗД. Ос-
вен разминаванията в докладите на двете инсти-
туции откриваме и сериозни грешки.

По данни на ДАЗД за 2009 г. социалните работници 
са работили по 1388 случая по реинтеграция, ус-
пешните са 72%59  (или 999 случая60). Според АСП 
пък случаите са 2469, от които успешни – 140061. 

В годишния си доклад за 2010 г. ДАЗД обявява, че 
успешните реинтеграции в биологичното семей-
ство (1175 от общо 3074 случая) са с 3% повече от 
предходната 2009 г62. За 2009 г. обявеният брой е 
617 от общо 1388 случая. Според нашите изчисле-
ния за 2009 г. процентът на реинтеграции в био-
логичното семейство е 44.4%, а за 2010 г. той е 
38.2%. Излиза, че е налице намаление с 6.25-про-
центни пункта, а не нарастване с 3%.

Представените примери илюстрират невъзмож-
ността да се измери ефектът от работата по ре-
интеграция на децата в семействата им, т.е. ра-
ботата с техните биологични родители. В тази 
ситуация пълното прилагане на методиката, опи-
сана в горния ангажимент, е от жизнена важност 
за ефективното функциониране на работата по 
реинтеграция. Положително е, че изискванията 
за работа с родителите в процеса на планиране 
и в ОЗД, и в институцията са налице. Въпросът е, 
доколко те биват прилагани за по-ефективна ра-
бота по реинтеграция.

Стриктното спазване на условията от методика-
та няма да доведе до автоматично подобряване 
на тази работа, но до голяма степен ще подкре-
пи процеса. Водещият подход би следвало да 
бъде дефинирането на ясен ангажимент на ДПС 
по местоживеене на родителите и отделянето 
на човешки и финансов ресурс за взаимодейст-
вие с биологичните семейства. От практиката на 
неправителствените организации като най-се-
риозен проблем за тези родители е жилищното 
настаняване в съчетание с липсата на социални 
умения. В тази връзка като положителен пример 
могат да бъдат посочени проектите, финансира-
ни от Фондация „Лале” и Фондация „ОУК”, в рам-
ките на които се работи по реинтеграция и пре-
венция на настаняването на деца в институции. 
Така например Хабитат България63 съвместно 
с неправителствени организации, работещи в 

59.  ДАЗД, Годишен доклад 2009 г.

60.  Бел.ред.

61.  Отчет за дейността на АСП за 2009 г.

62.  ДАЗД, Годишен доклад 2010 г.

63.   Проект „Заеми за подобряване на жилищната среда на семейства с ниски доходи – партньорства в действие” на Фондация 
„Подслон за човечеството” в сътрудничество със Сдружение „Самаряни” – Стара Загора, Сдружение „Амала Приятели” – 
Дупница, Фондация „Бъдеще” – Ракитово, Клуб на НСО – Търговище, и Плевенски обществен фонд „Читалища” спечели 
наградата „Проект на годината” 2010 на Фондация „Лале”. Партньорските организации от страната работят пряко с хиляди 
семейства в българските села, обитаващи жилища, които се рушат или се нуждаят от спешни ремонти. Неприемливите 
жилищни условия са една от причините децата да бъдат настанявани в институции. Здравето, а понякога и животът на децата 
и възрастните, може да бъде поставено в риск заради нехигиенична или опасна домашна обстановка. Партньорствата на 
Хабитат България са начин за осигуряване на адекватни жилищни условия на семейства с ниски доходи и семейства в 
риск от маргинализирани общности, които не могат да вземат заем от банка. Предоставят се средства за малки спешни 
ремонти и така в един много ранен етап може да се избегне опасността от изоставяне на деца в институции. Семействата 
получават сумата за извършване на ремонта под формата на безлихвени заеми от порядъка на 200 до 500 лева, които се 
изплащат на малки вноски (от 20 до 50 лева месечно) в зависимост от възможностите им. Ремонтите са сравнително малки, 
но промяната, която внасят в живота на хората, е голяма.
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Спешно преразглеждане на методиката 
за управление на случай по отношение на 
промяната във воденето на случая на дете, 
настанено извън семейството си, когато 
настоящият адрес на детето и този на би-
ологичните родители са различни, като в 
нея подробно се опишат ангажиментите на 
ОЗД за работа с родителите по изпълнение 
на плана за действие с оглед на създаване 
условия за реинтеграция на детето.

    Осигуряване на ясен механизъм за взаи-
модействие при работа по случай на дете в 
риск между актьорите по закрила и тези от 
социално подпомагане, заетост и образо-
вание за осигуряване на комплексна под-
крепа на семейството.

    Развитие на национална програма, в която 
да се ангажират неправителствените орга-
низации в областта на жилищната и соци-
алната подкрепа за семейства в риск да си 
изоставят децата или имат деца, които е 
възможно да бъдат реинтегрирани в род-
ната им среда.

местни общности, успешно преодолява наста-
няването на деца в институции и спомага за връ-
щането на институционализирани деца в техните 
родни семейства. Всички КСУДС и ЦОП в странат, 
и особено тези, управлявани от НПО, работят 
по превенция на изоставянето, подкрепа на се-
мействата и подкрепа на реинтеграцията, което 
става основно с финансиране от държавата. Ко-
гато НПО управляват, те извършват и допълни-
телни дейности благодарение на свои проекти 
като „Семейство за всяко дете” – УНИЦЕФ, ИСДП 
и други НПО в Шумен, подкрепа на позитивното 
родителство чрез проект „Резилианс без грани-
ци”, „Дом без насилие за всяко дете” и др. В този 
смисъл държавата в лицето на АСП, МТСП и ДАЗД 
следва да използва натрупания добър опит и 
да изготви национални програми в тази посока, 
така че проектите да започнат да се финансират в 
национален мащаб с активното участие на мест-
ните неправителствени организации.

Социалната работа по реинтеграция 
е продължителен и сложен за 
управление процес, изискващ 
от екипите системно планиране, 
точна оценка и пакет от услуги, 
подкрепящи биологичното семейство. 
Въвеждането на интегриран подход 
за директна социална работа с 
децата и семействата, спрямо които 
е предприета мярка за закрила – 
настаняване извън семейна среда, е 
ключово за успешната реинтеграция. 
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Какво се случва?

Броят на настанените деца в приемна грижа 
спрямо потребностите остава критично малък. 
От януари до септември 2011 г. в страната са на-
станени само 298 деца, като общият им брой и от 
предходни години е 79265. По данни на АСП към 
края на септември 2011 г. има 935 утвърдени 
приемни семейства. Въпреки очевидния ръст66 
на места в страната все още липсват експедитив-
ност и предварителна подготовка за настаняване 
на деца под грижата на вече одобрени приемни 
семейства. От една страна, има одобрени семей-
ства, в които не са настанени деца, от друга – на-
лице са одобрени семейства с настанени деца и с 
възможност да поемат грижата за още едно дете. 
Този ресурс обаче не се използва. 

64. НПЗД 2011 г.

65.  Развитие на приемна грижа през 2011 г. АСП, стабилна връзка: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/
ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=595&s1=703&selid=703

66. Към края на 2010 г. общият брой настанени деца е бил 559. 

67. С измененията в Правилника за прилагане на Закон за закрила на детето.

68. 12 – в Шумен, 3 – в София, 1 – в Перник, 1 – в Смолян, 1 – в Търговище, и пр.

Оценка 2011:  Много добър 5

Къде:  Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Социална политика. 

Цел 2: Провеждане на процеса на 

реформа в грижата и спазването 

на правата на децата, отглеждани в 

специализирани институции

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: АСП, ДАЗД, МТСП

Индикатори: Брой обхванати деца; брой 

обхванати общини; брой обхванати 

приемни родители

В рамките на операцията се предвижда:

    Да бъдат включени най-малко 80 общини, 
които да предоставят услугата „Приемна 
грижа”.

    Да бъдат изведени най-малко 600 деца от 
специализирани институции, които да се 
реинтегрират в общността.

    Да се увеличи броят на приемните 
родители – най-малко 500 лица.

    Да се увеличен броят на децата, ползващи 
социални услуги в общността, с най-малко 
700.

    Да се увеличи броят на доставчиците на 
социални услуги в общността с 8064.

 „Стартиране на 
проект за приемна-
та грижа и промяна 
в нормативната 
регулация за при-
емната грижа с цел 
развитие на услуги 
за грижа в семейна 
среда за децата, ко-
ито временно или 
по-продължително 
не могат да бъдат 
отглеждани от сво-
ите семейства.
Основната цел на 
операцията е да 
подкрепи процеса 
на деинституцио-
нализация на деца, 
като създаде и 
реализира децен-
трализиран модел 
за предоставяне на 
услугата „Приемна 
грижа”

Ангажимент 2 Напредък:

Проектът стартира 
на 30 септември 
2011 г. АСП като 
междинно звено и 
договарящ орган по 
една от приоритет-
ните оси на ОПРЧР 
отправи покана към 
себе си – в качест-
вото си на конкре-
тен бенефициент –
да заяви интерес 
и да представи 
проектно предло-
жение по схемата 
за безвъзмездна 
финансова помощ 
„Приеми ме”.

Все пак от 2008 г. досега се наблюдава сериозен 
ръст на приемните семейства, който се дължи 
основно на включването на НПО в процеса67. 
Пример в тази посока е проект „Разширяване на 
модела на приемна грижа в България” на УНИ-
ЦЕФ, ИСДП, Фондация „Международна социална 
служба” и Сдружение „Самаряни”, който е под-
крепен от правителството. В рамките на този 
проект са подбрани, обучени и одобрени над 
250 семейства, близо 20 бебета са настанени в 
приемни семейства директно от родилния дом68, 
одобрените семейства се ползват от постоянна 
подкрепа и поддържащи обучения. 
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69.  Стабилна връзка: http://nmd.bg/Position/za-proekt-priemi-me-tryabvat-po-dobri-usloviya-za-katchestvena-priemna-grizha/

70.  Информация, предоставена по реда на ЗДОИ от АСП, Решение № ПИ01-4/ 01.11.2011 г.

71.  Проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България”.

Част от неправителствения сектор поставя и въп-
роса за професионализирането на приемната 
грижа. През 2011 г. се проведе национална кон-
ференция по въпроса. СУ „Св. Кл. Охридски” е 
водеща организация по проект за професиона-
лизиране на приемната грижа съвместно с уни-
верситети и обучителни организации от Франция, 
Унгария, Румъния. Направено е предложение до 
компетентните органи за включване на профе-
сията в списъка на професиите с ДОИ. Разрабо-
тени са европейски професионални стандрати, 
стандарти за обучение и програми за обучение, 
които предстои да бъдат предоставени на всички 
центрове за професионално обучение в страната 
до края на 2011 г.

Крачка напред в развитието на приемната гри-
жа е опитът за диалог между правителството и 
приемните родители в лицето на Националната 
асоциация по приемна грижа (НАПГ), както и с 
доставчиците на услугата в страната. От страна 
на АСП беше организирана среща за предста-
вяне и обсъждане на първия проект по схемата 
„Приеми ме”. Като резултат от срещата неправи-
телствените организации от НМД, подкрепени 
от НАПГ, излязоха с общо становище по проек-
та69. Какво е развитието до момента? 

В края на юни 2011 г. АСП като междинно звено и 
договарящ орган по една от приоритетните оси 
на ОПРЧР, отправи покана към себе си – в качест-
вото си на конкретен бенефициент – да заяви ин-
терес и да представи проектно предложение по 
схемата за безвъзмездна финансова помощ „При-
еми ме”. Проектът беше представен в МТСП на 8 
декември. „И аз имам семейство” стартира на 30 
септември 2011 г. с продължителност 25 месеца. 
Партньори на АСП ще бъдат 82 общини. Проектът 
акцентира върху развитието на услугата на об-
щинско ниво, като кметовете на общините ще мо-
гат да сформират екипи от социални работници, 
които да работят пряко с приемните семейства. 
Заложените цели са настаняване на 600 деца в 
приемни семейства, увеличаване на приемните 
семейства с 500.

„Услугата „Приемна грижа” ще се развива и пре-
доставя от общините-партньори по проекта. 
Поради спецификата на проекта общините имат 
възможност да предоставят социалната услу-
га самостоятелно или чрез сдружение, в т.ч. и с 
неправителствени организации, създадени по 
реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за местното само-
управление и местната администрация”70. Става 

ясно, че общините се възприемат като естествен 
доставчик на услугата приемна грижа, а за непра-
вителствените организации „има възможност” да 
работят по схемата като изпълнители, след като 
общинските съвети гласуват споразумения за 
сътрудничество между тях и общините. В про-
екта „И аз имам семейство” и в съпътстващите 
го документи и указания, не се изяснява каква е 
ролята на НПО – доставчик на социални услуги, 
в изпълнението на този проект и как се уреж-
дат взаимоотношенията и разпределението на 
отговорностите и финансовите ресурси между 
общината и НПО при евентуалното предоставя-
не на услугата чрез ЦОП или сдружение. С оглед 
на това съществува сериозен риск, както за про-
блеми с начините на финансиране на конкретни 
дейности, така и за достатъчното обезпечаване 
на целия процес по приемна грижа. Подходът за 
предоставяне на социални услуги от страна на 
местната власт е спорен основно поради липса-
та на опит и подходящи ресурси, на голяма част 
от общинските администрации да работят като 
доставчик на социални услуги. Това е тежка зада-
ча с която българските общини няма да се спра-
вят сами и начинът на предоставяне на услугата 
може да бъде дискредитиран.

Традиционно приемната грижа беше развивана 
и се развива от неправителствените организации 
в страната. Тази услуга беше въведена в българ-
ска среда в резултат на дългогодишните усилия 
на гражданския сектор съвместно с държавните 
институции. Дори в настоящия момент уроците 
от проекта „Разширяване на модела на приемна 
грижа в България” се споделят непрекъснато с 
екипа по проекта „И аз имам семейство” на АСП, 
с ръководителите на РДСП от цялата страна и с 
всички доставчици на социални услуги. Въпре-
ки това проектът „И аз имам семейство” поставя 
местните граждански организации в ситуация на 
изолация и зависимост от „доброто намерение” 
от страна на общинските администрации, що се 
отнася до реализирането на услугата. Нещо по-
вече, на места общинските администрации дори 
не проявяват необходимия интерес за участие в 
проекта. Пример в тази посока е община Стара 
Загора, която не е подала заявление за кандидат-
стване по проекта, а в същото време Сдружение 
„Самаряни” в града е партньор по проекта за при-
емна грижа71, финансиран от УНИЦЕФ-България. 
Така остава неясно бъдещето на готов ресурс и 
изграден капацитет за предоставяне на услугата 
по проекта след приключване на финансиране-
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Насърчаване на сътрудничеството меж-
ду местните власти и неправителствените 
организации за предоставяне на услугата 
„приемна грижа” по проекта „И аз имам се-
мейство”.

    Отлагане на сроковете, предвидении за 
назначения на администрация и екипи и 
цялостно преразглеждане на условията по 
проекта.

    Ревизиране на финансовите условия по 
проекта, така че да се предвиди финансов 
ресурс за обучения и супервизия на екипи-
те, за управлението им и за режийни разхо-
ди, свързани с дейностите по проекта.

    Иницииране на законодателни промени за 
въвеждане на специален режим на догова-
ряне с професионалните приемни родите-
ли, тъй като спецификата на тяхната работа 
не съответства на изискванията на Кодекса 
на труда за условията при трудови право-
отношения най-вече по отношение на ра-
ботното време и отпуските.

    Изработване и внедряване на финансов 
стандарт за приемна грижа и делегиране 
на целия процес на НПО, които да се про-
фесионализират в предоставянето на услу-
гата.

    Повишаване разбирането на общински-
те администрации и структурите на АСП 
за минимални и надграждащи стандарти 
в предоставянето на услугата приемна 
грижа.

то от УНИЦЕФ-България. Като цяло проектът на-
рушава принципа на равнопоставеност между 
възможните доставчици на услугата, определен 
в нормативната уредба. 

Налице са още редица опасения във връзка с 
потенциалното развитие на проекта, които бяха 
споделени в становище на Национална мрежа за 
децата в края на 2011 г.  Особен риск крие про-
цесът на обучение на екипите по приемна грижа, 
който не покрива никакви професионални стан-
дарти в тази област72. Поставени са изключител-
но кратки срокове за сформиране на екипите 
по приемна грижа, което в условията на липса 
на информация за ролята на НПО води до прак-
тическа невъзможност за гласуване на парт-
ньорски споразумения между НПО и общини 
от страна на общинските съвети. Предвидените 
разходи на партньорите са крайно недостатъч-
ни73, недобре балансирани и несъобразени с ко-
личеството и качеството на работата, която тряб-
ва да се извърши. При тези условия, дори и да 
стане възможно делегирането на дейностите на 
неправителствена организация, последната ще 
трябва да поеме за собствена сметка всички раз-
ходи както за управление на екипа, така и свър-
заните с дейността разходи.  Като цяло проектът 
създава условия за неефективно използване на 
средствата. 

Потенциален дефицит в изпълнението на про-
екта е и недостатъчно амбициозната му цел. Ако 
към септември 2011 г. настанените деца в прием-
ни семейства са близо 800, а проектът цели още 
600, това прави общо 1400 деца. Дори да вклю-
чим например още 200 деца, настанени в прием-
ни семейства през 2012 г. в рамките на различни 
проекти на НПО, общият брой деца става 1600. 
Ако сравним с броя деца, постъпили само в ДМ-
СГД през 2010 г., който е 2209, се оказва, че така 
поставените цели няма как да посрещнат необ-
ходимостта от грижа дори само за изоставените 
бебета. Всичко това в контекста на мораториума 
за настаняване на деца от 0 до 3 год. в институ-
ции и резидентни социални услуги означава, че 
АСП следва да си постави значително по-амби-
циозни цели при реализацията на проекта „И аз 
имам семейство”.

72. За специалистите от екипите са предвидени само 5 дни въвеждащо обучение и 3 дни надграждащо обучение.

73.  По проекта ще бъдат отпускани само средства за трудови възнаграждения на администратора, счетоводителя, членовете на 
екипите по приемна грижа (ЕПГ) и на професионалните приемни родители, средства за месечна издръжка на настанените 
деца и ограничени средства за пътни и дневни разходи за приемните семейства и членовете на ЕПГ. Изключително 
притеснение буди и фактът, че проектът не предвижда никакви финансови ресурси за издръжка и управление на ЕПГ.
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Какво се случва?

Проектът за деинституционализация на децата от 
домовете за бебета, т.нар. ДМСГД, е част от Плана 
за действие по Национална програма „Визия за 
деинституционализация на децата в Република 
България”. Тъй като домовете за най-малките се 
намират под ръководството на Министерство на 
здравеопазването, то разработи своя Концеп-
ция за деинституционализация на децата от ДМ-
СГД. Тя бе разработена в съгласувателен режим 
с представители на неправителствения сектор, 
включително и с участието на членове на Нацио-
налната мрежа за децата74  и беше приета от Ми-
нистерски съвет на 1 септември 2010 г. като до-
пълнение на Концепцията за преструктуриране 
на системата за болнична помощ. Концепцията и 
дългосрочният ангажимент на българското пра-
вителство за затваряне на ДМСГД предвиждат 
две основни цели:

1) Създаване на услуги за превенция на наста-
няването на деца до 3-годишна възраст извън 
семействата им и развиване на алтернативна се-
мейна грижа за децата, които биват разделяни от 
своите семейства.

2) Замяна на ДМГСД с нови интегрирани здрав-
но-социални услуги в общността за подкрепа на 
семействата на малки деца и с особено внимание 
към децата с увреждания.

В тази връзка Концепцията определя и критерии 
за избор 8 ДМСГД, които бяха включени в пилотен 
проект за преструктуриране, който следва да се 
превърне в устойчив модел за трайна деинститу-
ционализация на децата от 0- до 3-годишна въз-

раст, настанени в ДМСГД и/или в риск от изоста-
вяне. Основните принципи за реализирането на 
проекта са осигуряване на най-добрия интерес 
на детето и правото му да живее в семейна или 
близка до семейната среда, предимство на ре-
интеграцията в родното семейство следвано от 
семействата на близки и роднини, осиновители и 
приемни семейства. В края на 2010 г. бяха избра-
ни 8 ДМСГД, в които да се реализира пилотният 
проект, а именно в градовете Габрово, Монтана, 
Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Търговище 
и „Св. Параскева” в София. За реализирането на 
проекта се използва финансов ресурс от две опе-
ративни програми – „Развитие на човешките ре-
сурси” (ОПРЧР) и „Регионално развитие” (ОПРР). 
Основните действия по проекта са: планиране на 
услугите, изграждане на инфраструктура, извеж-
дане на децата, издръжка на услугите. Министер-
ство на здравеопазването съвместно с МРРБ ще 
изпълни това в рамките на два проекта (за инфра-
структура на услугите, за развитие със стандарт, 
наименование и функциониране на иновативни 
услуги), разработени в съответствие с изисква-
нията на двете европейски програми. 

Първият проект е на стойност близо 10 млн. лв. 
и ще се изпълнява в продължение на 2 години, 
считано от края на юли 2011 г. С тези средства ще 
се извършат инфраструктурни промени, необхо-
дими за предоставяне на качествени социално-
здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техни-
те семейства. Проектът предвижда в процеса на 
преструктуриране да се ползват опитът и зна-
нията на персонала на ДМСГД за работа по пре-

74. Сдружение „Еквилибриум” – Русе, Асоциация „Дете и пространство” и Фондация „За нашите деца” 

Оценка 2011:   Добър 4

Къде:  Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Социална политика. 

Цел 2: Провеждане на процеса на реформа 

в грижата и спазването на правата на 

децата, отглеждани в специализирани 

институции

Срок: 2011 г.

Отговорна институция:  МЗ, ДАЗД, МТСП, 

АСП 

Индикатори: Брой обхванати деца; брой 

обхванати общини; размер на усвоените 

средства

„Стартиране на 
проект за замяна 
на ДМСГД в 
8 пилотни домове 
за медико-социал-
ни грижи за деца 
от 0 до 3 г. с нов 
модел на здравно-
социални услуги 
за деца и семей-
ства от общността”

Ангажимент 3 Напредък:

Проектът старти-
ра през 2011 г., но 
развитието е твърде 
бавно.
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венция на изоставянето и за оказване на подкре-
па на семейства в риск.

Вторият проект – за развитието, разкриването 
и прилагането на иновативните услуги за деца 
и семейства (т.нар. меки мерки), ще се изпълни 
в рамките на два отделни компонента. По пър-
вия от тях (планиране и развитие на услугите) 
МЗ ще работи в партньорство с ДАЗД и АСП. Су-
мата за реализация на този компонент е 2 млн. 
лв., а предвиденият срок за изпълнение – 32 ме-
сеца с даден старт на 26.10.2011 г. В рамките на 
този компонент се предвижда да се сформират 
регионални екипи (местни координатори и мул-
тидисциплинарни екипи), които да актуализират 
съществуващите оценки и планове на децата и 
техните родители. На тази база според изникна-
лите необходимости ще се планират подходящи 
иновативни услуги (разработване на методики), 
които да станат част от областните и общински-
те стратегии за социални услуги. Предвижда се 
още децата да бъдат подготвени за извеждане от 
ДМСГД, да се проведат обучения на персонала в 
ДМСГД за индивидуален подход, както и обуче-
ния по конкретни услуги на персонала за ново-
разкритите услуги. В рамките на този компонент 
е предвидено и активно комуникиране на про-
цеса. 

Същинското разкриване и реалното функциони-
ране на услугите са планирани да се случат поет-
апно там, където е създадена съответната инфра-
структура, след преструктуриране на пилотните 
ДМСГД по ОПРР и след като се разработят ино-
вативните услуги. Разкриването на услугите ще 
се реализира в рамките на втория компонент по 
проекта, който се планира да стартира на опре-
делен етап от първия компонент и да приключи 
заедно с него. Предвижда се да се обяви проце-
дура за тази операция на 31.03.2012 г., като ще 
се гарантира предоставянето на новосъздаде-
ните услуги за период не по-малък от 18 месеца. 
Индикативният бюджет за това е 14.5 млн. лв., а 
доставчици на новите форми на социални услуги 
ще бъдат общините, на чиято територия са пре-
структурираните ДМСГД75.

От посоченото става ясно, че през 2011 г. реално 
стартира един предварителен и чисто подготви-
телен етап на проекта, свързан с инфраструктур-

ните промени в институциите и с администра-
тивно-функционалната организация на меките 
мерки. Същинската работа по извеждане на де-
цата от ДМСГД в рамките на пилотния проект ос-
тава отложена във времето, тъй като зависи от 
наличието на нови услуги.

В същото време услугите за превенция на изо-
ставянето на деца до 3 години в страната са все 
още слабо развити. Средногодишно в ДМСГД 
постъпват около 2000 деца, като 1000 от тях се 
настаняват директно от родилното отделение76. 
И през 2011 г. все още няма въведени стандартни 
процедури във всички неонатологични отделе-
ния за превенция на изоставянето на деца с ув-
реждания77. В страната дори няма точни данни за 
броя на услугите за превенция на изоставянето. 
На въпроса „Колко услуги за превенция на изо-
ставянето функционират в страната към края на 
юни 2011 г.?“ АСП отговаря: „На майката се пре-
доставя финансова помощ и се консултира за 
предоставяните социални услуги в общността. 
Една от възможностите е настаняване в социал-
на услуга Звено „Майка и бебе“78. 

Освен пилотните 8 ДМСГД, които са част от про-
екта на МЗ, внимание заслужават и успешните 
практики по пилотно закриване на ДМСГД със 
съдействието на НПО. ДМСГД в Тетевен беше 
закрит със съдействието на организациите „Ек-
вилибриум” и „Надежда и дом за децата”. Пилот-
но закриване на голям ДМСГД понастоящем се 
извършва и в Шумен, където с подкрепата на 
УНИЦЕФ работят организациите ИСДП и „Дете и 
пространство”. В Шумен се развиват услуги на 
ниво родилен дом, услуги за подкрепа на семей-
ствата, приемна грижа за бебета. За по-малко от 
година броят на децата в дома е намалял почти 
наполовина (от 107 на 60). Това намаляване е 
постигнато, преди да се разкрият нови услуги79  
само чрез активизиране и подобряване на ко-
ординацията между държавни, общински и НПО 
структури. Благодарение на затваряне на изхода 
от ДМСГД, е закрит ДДЛРГ за деца от 4 до 7 год. 
в Каспичан. Тези дейности се извършват в парт-
ньорство с ангажираните в закриването на ДМ-
СГД по проекта за деинституционализация.

75.   Данните за развитието по пилотния проект за закриване на 8 ДМСГД са взети от мониторингов доклад по План за действие 
по Национална стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Р България”, 2011 г.

76.   Пак там.

77.   Виж т. 2.1. Ангажимент 1.

78.   Информация от АСП, предоставена съгласно Решение № 63-212 от 03.08.2011 г.

79.   Семеен консултативен център
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Министерството на здравеопазването е не-
обходимо много по-енергично да стартира 
работата по проекта и да се опира на до-
брите практики, реализирани в ДМСГД от 
различни неправителствени организации.

    Необходимо е да се създаде форма, под 
която гражданските организации да участ-
ват по-активно в проекта, така че да се оси-
гурят необходимата устойчивост и качест-
во на развитите услуги в общностите. 

Êîìåíòàð

Изложените факти и данни показват, че към на-
стоящия момент развитието по разгледаните 
три ангажимента по отношение на децата в ин-
ституции и деинституционализацията все още е 
на първоначален и по-скоро планиращ етап. Въ-
преки наличието на голям брой програми, стра-
тегии и планове на практика резултатите показ-
ват, че броят на децата, настанени извън семейна 
среда в специализирани институции, остава ви-
сок. В края на 2010 г. в институциите в страната 
е имало 6899 деца80. Според ДАЗД81 към края на 
юни 2011 г. децата в ДМСГД са 1975 срещу 2046 
към края на 2010 г. 

Необходимо е да се гарантира, че методиката за 
управление на случай действително стъпва вър-
ху концепцията за „позитивното родителстване”, в 
която решенията за бъдещето на детето се вземат 
чрез дискутирана с биологичното семейство дого-
вореност. На този етап такава възможност е вклю-
чена в документите, но прилагането й е възпре-
пятствано. Отделите за закрила на детето, както и 
доставчиците на социални услуги, които трябва да 
реализират процеса на реинтеграция на децата, не 
могат ефективно да работят поради висока натова-
реност, голямо текучество и липса на подкрепящи 
и развиващи вътрешноорганизационни форми. 
В такава среда от голямо значение е да започне 
спешно въвеждане на интегриран подход за со-
циална работа – както с настанените извън семей-
ството деца, така и с техните семейства. 

Капацитетите на центровете за обществена под-
крепа82 на някои места са изключително малки и 
често не могат да обхванат всички клиенти Този 
тип услуги все още не са обхванали най-маргина-
лизираните общности, където нивата на изоставя-
не са най-големи. Затова е необходимо да се изя-
снят ролите на всички институции и организации в 
процеса, участниците да бъдат специално профи-
лирани и професионализирани, а подходът – ин-
дивидуализиран. 

Като позитивно развитие във връзка със закрива-
нето на институциите за деца на възраст от 0 до 3 
години следва да отбележим една от разпоредби-
те в проекта за нов Закон за детето. В проекта на 
закона се предвижда ограничаване настаняването 
на дете под 3-годишна възраст в институция. Тек-
стът гласи: „Дете, което не е навършило 3 години, 

80.  Отчет за дейността на АСП за 2010 г.

81.   Мониторингов доклад по План за действие по Национална стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Р Бъл-
гария”, 2011 г.

82.  Например Разград – 43 места; Велинград – 36 места, и др. 

Като позитивно развитие във връзка 
със закриването на институциите 
за деца на възраст от 0 до 3 години 
следва да отбележим една от 
разпоредбите в проекта за нов 
Закон за детето. В проекта на 
закона се предвижда ограничаване 
настаняването на дете под 3-годишна 
възраст в институция. Текстът гласи: 
„Дете, което не е навършило 3 години, 
може да бъде настанено само в 
семейство на роднини или близки 
или в приемно семейство”
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може да бъде настанено само в семейство на род-
нини или близки или в приемно семейство”. С тази 
позитивна разпоредба България ще се нареди 
сред една от малкото страни в Европа със забрана 
за настаняване на деца от 0 до 3 години в институ-
ционален тип грижа. 

Положително развитие е и въведената през годи-
ната практика за настаняване на бебета директ-
но от родилния дом в приемно семейство, както 
и за осиновяване на бебе от страна на приемно 
семейство. 

Друг елемент от реформата на домовете за деца 
от 0 до 3 години е разкриването на социални ус-
луги в общността за превенция на изоставянето. 
Те се развиват постепенно, но все още не е дос-
татъчно ясен принципът, по който това се случва. 
Следва да отбележим, че продължават дейности-
те на системата за закрила в посока превенция на 
изоставянето така, както е заложено в годишните 
цели на АСП. Наблюдава се тенденция за увелича-
ване на случаите на превенция на изоставянето, 
регистрирани в службите за закрила на детето. 
По данни на АСП са регистрирани следният брой 
случаи на превенция на изоставянето:

Година Общ брой регистрира-
ни случаи на превен-
ция на изоставянето

Брой успеш-
но приключи-
ли случаи

2009 3597 1277
2010 3660 1193
2011* 2658 698

*Данните са само за първото шестмесечие.

В същото време се наблюдава тенденция на про-
центно занижаване на успеваемостта в работата 
по случаите, както става ясно от данните, отчете-
ни от АСП. В проценти числата сочат, че през 2009 
г. успеваемостта е 35%; през 2010 г. – 33%, а през 
2011 г. – 26%83. Някои доставчици постигат над 
90% успеваемост на своята дейност по превенция 
на изоставянето. 

Като цяло системата за превенция на изоставя-
нето в страната все още не е достатъчно добре 
развита. Алтернативите на институционалната 
грижа, базирани в общността, съществуват само 
на места, а качеството в съществуващите варира. 
Положително е, че повечето КСУДС84 имат прак-
тика за съвместна работа с родилно отделение и 
извършват превенция там. Звено „Майка и бебе” в 

комплексите освен подслон предоставя и набор 
от съпътстващи услуги за подкрепа на родители 
в риск, за обучение (училища за бременни и за 
родители на малки деца), мобилна работа за под-
крепа на семейства и пр. В ЦОП също се работи по 
превенция и реинтеграция. Постепенно набира 
скорост и приемната грижа за бебета. 

На този етап не е ясно дали в проектите за закри-
ване на пилотните ДМСГД неправителствените 
организации ще бъдат идентифицирани като 
доставчици на новите социално-здравни услуги. 
Посочено е само, че общините ще предоставят 
услугите. Като цяло централните държавни ин-
ституции, изготвяйки механизмите и проектите за 
деинституционализация, поставят в привилеги-
рована позиция общините пред неправителстве-
ните организации доставчици. Този факт често 
създава напрежение на местно ниво и води до 
загуба на ценни ресурси. 

Налице е противоречие, което спъва развитието 
на услугите по превенция в национален мащаб – 
от една страна, нуждите на обществото и разно-
родните фактори, които обуславят изоставянето 
на деца, изискват стройна организация, в която 
всички ангажирани институции да си партнират и 
да реагират навреме за осъществяване на успеш-
на превенция. От друга страна, ОЗД – администра-
тивният орган, който е оторизиран да взема ре-
шения и да координира дейностите по превенция 
на изоставянето – са в криза, която, ако не бъде 
преодоляна спешно, ще постави целия процес на 
деинституционализация под въпрос. 

83.  Данните са цитирани съгласно Информация от АСП, предоставена съгласно Решение № 63-212 от 03.08.2011 г. 

84.  Комплекс за социални услуги за деца и семейства.
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Какво се случва?

През октомври 2010 г. министърът на труда и со-
циалната политика утвърди Наредба за условията 
и реда за водене и съхраняване на регистрите за 
пълно осиновяване. С новата регламентация се 
въведе задължителното изискване за подготов-
ка и обучение на осиновяващите по Програма за 
обучение на кандидат-осиновители85. Програмата 
е разработена и утвърдена от министъра на труда 
и социалната политика през март 2011 г. и беше 
приета без реални консултации и обсъждане с не-
правителствените организации. Единствено някои 
НПО, за които е имало данни, че правят обучения 
на кандидат-осиновители, предоставиха своите 
програми в МТСП. Програмата не е подкрепена с 
обучителни пакети и методика за провеждане на 
обучението, което рискува да я превърне в доку-
мент, който “изисква“ и „пожелава“, но „не подкре-
пя“ и „не обезпечава“ дейността. 

Прилагането на програмата на практика не е 
адекватно ресурсно обезпечено. Това допълни-
телно затруднява процеса на осиновяване, който 
все още е разпокъсан и по-скоро обърква кан-
дидатите, отколкото да създава предпоставки за 
изграждане на доверителна връзка като основа 
за подкрепа и развитие на детето и семейството. 
В какво се състои тази разпокъсаност? Оценява-
нето на кандидатите за осиновители се извършва 
задължително от ОЗД. Обучението на кандидати-

те, което би следвало да се разглежда като част 
от оценката, се провежда обикновено от дос-
тавчик на услуги, но много често и от ОЗД. Така 
всеки доставчик извършва обучение по собстве-
на програма и няма минимални изисквания към 
обучението. Регистрите за осиновяващи за пълно 
осиновяване и деца, подлежащи на пълно оси-
новяване, се водят от РДСП, напасването се из-
вършва по документи, а решение за осиновяване 
се взема от Съвета по осиновяване към РДСП. В 
процеса на запознаване с детето семейство-
то обикновено не е придружавано и се среща с 
непознати хора, които полагат към този момент 
грижи за детето (обикновено това е персоналът 
на специализираната институция, в която то е на-
станено). На този етап има риск специалистите от 
институциите да дезинформират осиновителите 
с цел оставане на детето в институции и запазва-
не броя на децата. От друга страна, срещите за 
„избор” на дете не са обмислени и регламентира-
ни да отговарят на най-добрия интерес на дете-
то. Често те се превръщат в „оглеждане” като на 
пазар и откази, което му се отразява независимо 
от неговата възраст. Следва съдебна процедура 
за окончателно решаване на осиновяването. На-
блюдението на осиновеното дете се извършва 
от ОЗД и протича формално и административно. 
Рядко тази задача е възлагана на доставчик на ус-

85.   Информация от МТСП, предоставена по реда на ЗДОИ относно предприетите стъпки до 30.06.2011 г. по изпълнение 
на конкретни дейности от НПЗД за 2011 г. и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в РБ“ от 10.08.2011 г.

2.3. Осиновяване

Оценка 2011: Среден 3

Къде: План за действие за изпълнение 

на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в 

Р България”, Промяна в нормативната 

уредба 2011, План-график за промяна в 

правната и методическата рамка

Срок: 31.12.2011 г.

Отговорна институция: МТСП 

Индикатори: Приета и утвърдена 

актуализирана методика за управление 

на случая

„Нормативно регла-
ментиране на услу-
гите за подготовка, 
подкрепа и съпро-
вождане на детето 
и осиновителите в 
предосиновителния 
и в следосиновител-
ния период”

Ангажимент 1 Напредък:

Движението по ре-
ализиране на анга-
жимента е твърде 
бавно.
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86.  Семеен кодекс, в сила от 01.10.2009 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., чл. 106, ал. (1), т. 2.

87.   Анализ на законодателството, политиките и практиките в България по отношение на правата на децата. Национална 
мрежа за децата, юни 2010 г.

88.   Анализ на законодателството, политиките и практиките в България по отношение на правата на децата. Национална 
мрежа за децата, юни 2010 г.

89.   Информация от АСП, предоставена по реда на ЗДОИ съгласно Решение № 63-212 от 03.08.2011

луги. Практиката показва, че към такива достав-
чици на услуги семействата се насочват твърде 
късно, а именно в етапа, в който осиновяването 
вече се разпада и семействата заявяват желание 
за прекратяването му.

Острата необходимост от услуги за подкрепа и 
съпровождане на осиновители и осиновени се 
потвърждава и от безпрецедентната практика на 
т.нар. „разсиновяване”. За съжаление разсиновя-
ванията в България не са изолирани случаи. Се-
мейният кодекс все още позволява осиновяване-
то да се прекрати поради „тежко провинение от 
едната страна или при наличие на други обстоя-
телства, които дълбоко разстройват отношения-
та между осиновителя и осиновения”.86  Осиновя-
ването в тези случаи се прекратява без отнемане 
на родителски права на осиновителя. 

Друг сериозен проблем е практиката „тайна на 
осиновяването“, при която произходът и роднин-
ските връзки на детето се скриват и/или зали-
чават от досието му, което нарушава правата на 
осиновените деца. Това поражда редица морал-
ни, психични и здравни проблеми за детето. По 
този въпрос България има отправена препоръка 
по време на разглеждането на първия Универса-
лен периодичен преглед (УПП) за страната през 
ноември 2010 г. УПП е уникален механизъм на 
Съвета по правата на човека на ООН, чрез който 
се разглеждат състоянието на човешките права и 
основните свободи във всяка държава – членка 
на ООН. След отбелязване на проблема от стра-
на на НМД в доклада за България беше отправе-
на препоръка „Въвеждане на законодателство, 
което да забранява тайната на осиновяването 
и да гарантира правото на детето да знае своя 
произход”. В официалния отговор на българско-
то правителство по този въпрос, представен за 
16-ата сесия на Съвета по правата на човека през 
март 2011 г., беше посочено, че препоръката е 
отбелязана и ще бъде внимателно разгледана 
при изработването на новия Наказателен кодекс. 
Промяна в НК все още няма, а днес голяма част от 
осиновителите продължават да вярват, че „тайна-
та на осиновяването“ е добър подход, като много 
често тази практика се подкрепя и насърчава от 
страна на професионалистите, работещи с оси-
новители87. 

Все още не са създадени специализирани услуги 
за осиновени и осиновители, които да гаранти-
рат необходимата подкрепа към децата и семей-
ствата. Липсва и специализирана квалификация 
на кадрите в областта на осиновяването както в 
системата за закрила на детето, така и по отно-
шение на доставчиците на услуги88. Създадените 
групи за подкрепа на осиновени и осиновители 
са практика на НПО, която все още не е достатъч-
но подкрепена от структурите по закрила. Няма 
данни за това, какъв процент от кандидат-оси-
новителите и осиновителите в страната ползват 
социални услуги. По данни на АСП такава инфор-
мация към момента не се събира89. 

Създадените групи за подкрепа на 
осиновени и осиновители са практика 
на НПО, която все още не е достатъчно 
подкрепена от структурите по 
закрила. Няма данни за това, какъв 
процент от кандидат-осиновителите 
и осиновителите в страната ползват 
социални услуги. По данни на АСП 
такава информация към момента
не се събира.
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Предоставяне на оценката на кандидатите 
за осиновители от лицензирани доставчи-
ци (НПО).

    Предоставяне на обучението изцяло на 
лицензирани НПО и изработване на обу-
чителни пакети и приемане на методи за 
интерактивно обучение по Програмата за 
обучение на кандидат-осиновители.

    Регламентиране на услуги за подкрепа и 
съпровождане на детето и осиновителите 
в периода на напасване и в следосинови-
телния период. Услугите следва да се пре-
доставят от една служба с цел изграждане 
на доверителна връзка и преодоляване на 
административния подход. 

    Гарантиране на възможност за децата, кои-
то подлежат на осиновяване, да се подгот-
вят достатъчно за това, особено в процеса 
на напасване.

    Създаване на условия за функционирането 
на достатъчно на брой услуги за осиновя-
ване и тяхната специализация чрез създа-
ване на нормативен регламент и финансов 
стандарт за услугите.

    Премахване на възможността за т.нар. раз-
синовяване от страна на осиновителя от 
Семейния кодекс.

    Премахване на практиката „тайна на осино-
вяването”.

Êîìåíòàð

За да съществува успешен и ефективен процес 
на осиновяване, са необходими няколко основни 
неща: наличие на надеждна и експедитивна ад-
министративна и съдебна процедура; прилагане 
на внимателна оценка на кандидатите, преодо-
ляване на техните загуби и подкрепа в подготов-
ката им за осиновители; достатъчна по същество 
подготовка на децата, които подлежат на осино-
вяване, особено в процеса на напасване; просле-
дяване на осиновяванията, като осиновителите 
се включват в подходящи форми на подкрепа; 
наличие на достатъчно услуги за осиновителите 
и осиновените деца. 

За съжаление у нас все още няма поети ангажи-
менти и предприети действия за формирането на 
такава благоприятна среда. Дори малкото поети 
ангажименти не се изпълняват.

На практика процесът по осиновяване в България 
продължава да е разкъсан. Мерките за закрила 
по осиновяването се прилагат съгласно дейст-
ващото законодателство и установени практики, 
но липсва видим напредък от гледна точка на 
повишаване тяхната ефективност. Към момента 
няма специализирани услуги за подкрепа на кан-
дидат- и утвърдени кандидат-осиновители. Дос-
тавчиците на услуги са въвличани и ангажирани 
в процеса изолирано и основно при обучение-
то. Подкрепата след осиновяването е по-скоро 
формална, отколкото ангажирана и ефективна. 
Семействата се насочват към ползване на услуги 
обикновено едва в периода на разпад на осино-
вяването.
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Какво се случва?

Предоставянето и достъпът до качествена меди-
цинска помощ на бременни, майки и деца са едни 
от основните цели в управлението на здравната 
система. С тази цел са въведени различни ин-
струменти за гарантиране обхвата и качеството 
на медицинската помощ за бременни, майки и 
деца.

За подобряване и улесняване на достъпа до из-
вънболнична помощ през 2011 г. с Наредба за из-
менение и допълнениe на Наредба № 40/2004 г.90  
за първи път е въведена възможността за 24-ча-
сов достъп чрез разкриване на дежурни кабинети 
от груповите практики за първична медицинска 
помощ, груповите практики за специализирана 
медицинска помощ и медицинските центрове. 
Независимо от това положително развитие са на-
лице и редица сериозни проблеми, по-важните 
от които са:

       наличие на незаети лекарски практики в мал-
ки и отдалечени населени места и в квартали-
те с малцинствено население в редица обла-
сти. Това явление, въпреки допълнителното 
заплащане за работа при неблагоприятни ус-
ловия, се дължи на липса на интерес от ОПЛ 
за заемане на практиките. Така населението 
е принудено да търси медицинска помощ в 

близки населени места, което е свързано с до-
пълнителни финансови разходи за придвиж-
ване и заплащане на услугите. Голяма част от 
това население просто не може да си позволи 
тези разходи;

        наличие на регулативни стандарти в извън-
болничната АГ помощ (лимитиран брой на-
правления за месец на ОПЛ за консултация 
със съответен специалист), които ограничават 
свободния достъп на бременните и майките 
до специализирана медицинска извънбол-
нична помощ. Съществуването на тези регула-
тивни стандарти в извънболничната АГ помощ 
налага бременните да заплащат голяма част от 
предвидените прегледи и изследвания;

       здравна неосигуреност на част от бременните 
жени. Особено тежък е проблемът сред ром-
ската етническа общност, тъй като голяма част 
от ромските жени не са осигурени. В резултат 
много бременни ромски жени не посещават 
консултации и първият преглед по време на 
бременността им се извършва при постъпва-
не за раждане. В тази връзка трябва да се има 
предвид, че при тях се наблюдава най-високо 
ниво на раждаемост, особено във възрастта 
под 19 год., най-висока честота на вродени 

90.   Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на 
изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн. ДВ, бр. 51 от 2007 г.) – 
http://www.mh.government.bg/

3.1. Болнична и доболнична помощ (достъп, обхват, качество)

Оценка 2011: Среден 3

Къде: Национална програма за детето 

2011 г. Разработване и изпълнение на 

цялостна програма за подобряване на 

майчиното и детското здраве 

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: ДАЗД, МЗ, МТСП, 

АСП

Индикатори: Извършен преглед и 

направени предложения за промяна в 

нормативната уредба

„Преглед на текстове-
те в съществуващото 
законодателство и 
тяхното актуализира-
не и преформулиране 
по посока стимули-
ране посещения при 
личен лекар и специ-
алист от бременни и 
родилки, както и от 
майки с деца от етно-
културните общности, 
при които е установен 
такъв проблем”

Ангажимент 1 Напредък:

Отбелязан е лек 
напредък, изразя-
ващ се в осигуря-
ването на 24-часов 
прием на нуждаещи-
те се от медицинска 
помощ в специално 
разкрити дежурни 
кабинети. 
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91.    Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на 
изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн. ДВ, бр. 51 от 2007 г.) –
http://www.mh.government.bg/

малформации поради близки родствени връз-
ки, нерационално хранене по финансови при-
чини. Осигуряването на право на медицинско 
наблюдение и изследвания по време на ця-
лата бременност на тези жени ще доведе до 
предотвратяване на много неблагоприятни 
последици за плода и роденото дете и оттам 
до намаляване на детската смъртност.

Трябва да се отбележи, че раждането и престоят 
в болница по време на раждане не се заплащат от 
жените. Тази здравна услуга се поема от НЗОК91 
независимо от това, дали бременната жена, по-
стъпила за раждане, е здравно осигурена или не. 
Въпреки това част от жените, особено в големите 
градове, плащат допълнително за редица услуги, 
като избор на екип, извършване на секцио и т.н.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Спешно актуализиране на Наредба № 26 
за предоставяне на акушерска помощ на 
здравно неосигурени жени и за извършва-
не на изследвания извън обхвата на задъл-
жителното здравно осигуряване на деца и 
бременни жени, за да им се гарантира пра-
во на медицински прегледи и изследвания 
по време на бременността, които да не за-
плащат.

    Повишаване информираността на риско-
вите групи за необходимостта от просле-
дяване на бременността и гарантиране 
на достъп до гинекологични прегледи и 
прегледи при личен лекар за бременните 
жени и майките с деца, който не зависи от 
социалния статус на пациентите.

Предоставянето и достъпът до 
качествена медицинска помощ на 
бременни, майки и деца са едни от 
основните цели в управлението на 
здравната система. 
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Какво се случва?

Редът и обхватът на тези две основни дейности на 
здравната система са регламентирани с Наредба 
№ 39/16.11.2004 г.92  и Наредба № 1593 Освен това 
профилактичните прегледи и техният обем са 
включени и в програмата „Детско здравеопазва-
не” на НЗОК. За да се повиши обхватът на децата 
с профилактични прегледи, бяха предприети и 
спорни промени в Правилника за прилагане на 
Закона за семейни помощи за деца, в сила от май 
2010 г., като получаването на детските надбавки 
бе обвързано с проведените задължителни про-
филактични дейности и имунизации на децата. 

Въпреки въвеждането на тези инструменти съ-
ществуват проблеми в обхвата и качеството на 
провежданите профилактични прегледи. По дан-
ни на НСИ броят на децата до 3-годишна възраст 
към 31.12.2010 г. е 299 924, а по данни на НЗОК 
само 88% от тях се проследяват от ОПЛ/педиа-
тър. Това значи, че около 36 000 деца не се на-
блюдават и не им се извършват профилактични 
прегледи. Част от тях не се проследават, защото 
на много места, особено по селата, няма нито 
ОПЛ, нито педиатър, което предопределя лип-
сата на профилактични прегледи на децата, жи-
веещи в тях. Друга част не се наблюдават поради 
това, че родителите поради неинформираност не 
са регистрирали детето си при лекар. Голяма част 
от тези нерегистрирани за медицинско наблюде-

92.   Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, 
стабилна връзка: http://www.mh.government.bg/

93.   Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България на МЗ, 
стабилна връзка: http://www.mh.government.bg/

Оценка 2011: Много добър 4.50

Къде: Национална програма за детето 

2011 г. Разработване и изпълнение на 

цялостна програма за подобряване на 

майчиното и детското здраве 

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МЗ, МТСП, АСП, 

ДАЗД

Индикатори: Разработено предложение за 

промени; увеличен брой на обхванатите 

деца с профилактични прегледи и 

на имунизираните от етническите 

малцинства

„Разработване 
на механизъм за 
по-пълен обхват 
на децата в профи-
лактични прегледи 
и имунизации, 
включително при 
децата от етниче-
ските малцинства, 
непосещаващи 
детски заведения и 
училища, и въвеж-
дането на промени 
в организацията и 
регламента”

Ангажимент 2 Напредък:

Има развитие, но 
действията тепърва 
стартират през 
2011 г.

ние деца са от ромски произход. Така се оказва, 
че лишаването на крайно уязвими групи хора от 
детските им надбавки не води до по-добър обхват 
на профилактичните прегледи и задължителните 
имунизации. Напротив – поставя хората, живее-
щи в бедност, в още по-окаяно положение. 

Практиките на някои неправителствени органи-
зации, работещи в ромската общност, извеждат 
и друг аргумент за неефективността на обвърз-
ването на детските надбавки със задължителните 
имунизации. Съществуват сериозни съмнения, 
че бележките от личните лекари се издават фик-
тивно. В тази връзка не би трябвало да се очак-
ва пълен обхват, ако не се приложат ефективни 
мерки за издирване на неимунизираните деца. 
Ключова роля в този процес биха могли да изи-
граят здравните медиатори. Тяхната дейност по 
свързване на представителите на ромската общ-
ност със здравните и социалните служби и прео-
доляване на дискриминационните нагласи е до-
казала своята ефективност в редица европейски 
страни. У нас здравни медиатори работят в над 
50 общини. 

Стъпка напред е приетият на 27 юли 2011 г. от 
Министерския съвет План за действие за пери-
ода 2011–2015 г. към Здравната стратегия за лица 
в неравностойно положение, принадлежащи към 
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етнически малцинства. В рамките на дейностите 
по този план мобилни кабинети за профилактич-
ни прегледи, изследвания и имунизации работят 
по график със съдействието на здравни меди-
атори и кметове в различни ромски квартали. 
Част от предвидените дейности са: активизиране 
дейността на медиаторите за издирване на деца 
без личен лекар и разясняване пред родителите 
важността за регистрирането им, както и про-
веждане беседи и разговори с младите майки за 
значението на имунизациите и извършване на 
имунизации с мобилни екипи в населени места 
без лични лекари. 

През 2011 г. МЗ положи огромни усилия за из-
работване на механизъм за по-пълен обхват на 
децата от имунизации. Регионалните здравни 
инспекции също бяха мобилизирани да участват 
в тази дейност. Самото създаване и обучение на 
общи мобилни екипи от представители на ром-
ски НПО, здравни медиатори, РЗИ и ОПЛ е пости-
жение.

Данните на МЗ за обхвата на децата с имунизации 
през 2010 г. показват, че процентът на имунизи-
раните срещу туберкулоза новородени е 97.8%, 
което спрямо предходната година е с увеличение 
от 0.3%. Имунизационният обхват на децата със 
завършена имунизация срещу полиомиелит (ІІІ 
прием) през 2010 г. е 95.6% и е увеличен с 1.3% 
спрямо предходната 2009 г. (94.3%). Имунизаци-
онният обхват на децата със завършена имуниза-
ция срещу дифтерия-тетанус-коклюш (ІІІ прием) 
през 2010 г. е 93.6% и бележи лек спад спрямо 
2009 г. (94.1%). През 2010 г. децата със завърше-
на имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (ІІІ 
прием) са 95% и бележи лек спад спрямо 2009 г. 
(95.6%). Имунизационният обхват на децата през 
2010 г. със завършена имунизация срещу морби-
ли-паротит-рубеола е 95.7% и е намален с 0.4% 
спрямо 2009 г. (96.1%).

Като цяло е налице незадоволително качество на 
профилактичните прегледи. Една от причините е, 
че въпреки дадената възможност за провеждане 
на профилактичните прегледи от педиатър мно-
го малко са родителите, които ползват тази въз-
можност. Голяма част от профилактични прегле-
ди са осъществени от ОПЛ и не малка част от тях 
се извършват формално. 

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Да се регламентира създаване на мобилни 
екипи за имунизиране и профилактични 
прегледи, които да издирват бременните 
жени и децата, живеещи в труднодостъпни 
райони и райони с етнически общности, 
които нямат профилактични прегледи и 
имунизации.

Около 36 000 деца не се наблюдават 
и не им се извършват профилактични 
прегледи. Част от тях не се 
проследават, защото на много места, 
особено по селата, няма нито 
ОПЛ, нито педиатър. Друга част 
не се наблюдават поради това, че 
родителите поради неинформираност 
не са регистрирали детето си при 
лекар. Ключова роля в този процес 
биха могли да изираят здравните 
медиатори.
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С Решение № 103 на Министерския съвет от 
24.02.2011 г. е приета Национална здравна кар-
та на Република България с утвърдени областни 
здравни карти по чл. 31, ал. 1 от Закона за лечеб-
ните заведения. С утвърдените областни здравни 
карти са определени броят на лечебните заведе-
ния, както и минималният брой и разпределение 
на лекарските практики за първична медицин-
ска извънболнична помощ в съответната област. 
Една от задачите на Националната здравна карта 
е да се преодолеят диспропорциите между об-
ластите на базата на планиране на системата въз 
основа на демографското състояние и възрас-
товата структура на населението, показателите 
за заболяемост и хоспитализация, географското 
разпределение на структурите по нива на систе-
мата, състоянието на инфраструктурата, пътища-
та и комуникациите. 

Основните проблеми за достъпа на лицата в отда-
лечените труднодостъпни райони с неизградена 
инфраструктура, както и на децата в риск са, че 

Оценка 2011: Среден 3

Къде: Национална стратегия за 

детето 2008–2018 г. Здравни грижи и 

обслужване, Мерки за постигане на 

стратегическите цели

„Улеснен достъп до 
медицински услу-
ги на живеещите в 
отдалечени труд-
нодостъпни райо-
ни с неизградена 
инфраструктура, 
както и на децата в 
риск (живеещите в 
семейства в нерав-
ностойно социално 
положение, децата с 
увреждания, упо-
требяващите нар-
котични вещества, 
представителите 
на някои етнически 
групи, децата на 
улицата и др.)”

„Стимулиране 
разкриването на 
практики в райони 
с малцинствено 
население”

Ангажимент 3

Ангажимент 4

Напредък:

През 2011 г. стар-
тират отделни дей-
ности, свързани 
с подобряване на 
достъпа до здравни 
услуги, но само за 
лица от етническите 
малцинства. 

от една страна, лекарските практики не са заети, 
а от друга – липсват специализирани заведения 
за лечение и консултации. Наличието на незаети 
лекарски практики в тези места, въпреки допъл-
нителното заплащане за работа при неблаго-
приятни условия, се дължи на липсата на интерес 
от ОПЛ. 

Трябва да се подчертае още, че на национално 
ниво не се генерира информация за незаетите 
лекарски практики нито от НЗОК, нито от МЗ. Оси-
гуряването на медицинска помощ на цялото на-
селение е една от основните задачи на здравната 
система. В такъв случай липсата на информация 
за местата и районите, в които няма ОПЛ, е про-
пуск от страна на тези две институции. Те трябва 
да са наясно и с причините, поради които практи-
ките не са заети, за да могат да вземат адекватни 
решения за стимулиране на заемането им. 

В приетия на 27 юли 2011 г. от Министерски съ-
вет План за действие за периода 2011–2015 г. към 
Здравната стратегия за лица в неравностойно по-
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ложение, принадлежащи към етнически малцин-
ства, са заложени няколко дейности, свързани с 
подобряване на достъпа до зравеопазване94. Те 
обаче са насочени основно към ромската общ-
ност, а реализирането им е предвидено за пери-
ода 2011-2015 или 2012-2015 г. и към декември 
2011 г. не е публикувана информация за развити-
ето по тях.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Изготвяне на национално изследване за 
мащабите на незаетите лекарски практики 
и причините за незаемането им.

    Разработване на стимули за преодоляване 
на диспропорцията в окомплектоването с 
медицински персонал на лекарските прак-
тики в първичната извънболнична помощ, 
особено в труднодостъпните и отдалечени 
райони и тези с малцинствено население.

    Финансово стимулиране за създаване и 
функциониране на мобилни структури към 
съседни, заети практики, които да обслуж-
ват населението по определен график.

Êîìåíòàð

Независимо от наличието на конкретни ангажи-
менти за повишаване на достъпа, обхвата и ка-
чеството до болничната и доболничната помощ, 
ситуацията в страната остава крайно обезпокои-
телна. У нас все още живеят огромен брой деца, 
необхванати от системата на здравеопазването 
(12% от децата на възраст до 3 години), редица 
жени раждат, без да са посещавали профилактич-
ни прегледи по време на бременността, а хората 
от малките населени места и труднодостъпните 
райони не могат да разчитат на качествена и на-
временна медицинска помощ.

През годината е положено нормативно усилие 
за повишаване обхвата на здравните услуги чрез 
въвеждане на денонощни дежурни кабинети за 
първична и специализирана медицинска помощ. 
На практика обаче този регламент остава в сфе-
рата на добрите, но неизпълними пожелания за 
редица семейства, които не са осигурени, нямат 
средства за допълнителни услуги, непокрити от 
НЗОК, или пък в чието населено място няма ОПЛ. 
Децата, бременните и майките от малките насе-
лени места и от кварталите с ромско население 
са поставени в неравностойно положение по 
отношение на профилактичните прегледи и иму-
низациите. Въвеждането на мярката за лишаване 
от детски надбавки при липса на профилактика и 
имунизации само задълбочава и без това тежко-
то социално положение на необхванатите групи, 
чиито деца отново остават извън системата на 
здравеопазването, често поради причини, неза-
висещи от тях. Проблемът с незаетите лекарски 
практики е остър и изисква предприемане на 
спешни мерки за идентифициране на мащабите 
му и причините, както и предвиждане на стимули 
за заемане на „неатрактивните” места в малките 

населени места и отдалечените райони и прила-
гане на алтернативи, които да повишат обхвата 
на профилактиката. 

Основният извод е, че на този етап нито здравно-
то законодателство, нито съществуващите прак-
тики в страната стимулират посещенията при ли-
чен лекар и специалист от бременни и родилки, 
както и от майки с деца от етнокултурните общ-
ности и от малките населени места и труднодо-
стъпните райони. 

Приетият през лятото на 2011 г. План за действие 
за периода 2011–2015 г. към Здравната стратегия 
за лица в неравностойно положение, принадле-
жащи към етнически малцинства, съдържа обе-
щаващи мерки за намаляване детската смърт-
ност, подобряване здравната помощ за деца и 
профилактичните дейности, както и подобрява-
не достъпа до здравни услуги и повишаване ин-
формираността на ромското население. Изпъл-
нението на плана стартира едва през втората 
половина на 2011 г. и тепърва предстои да раз-
берем, доколко ефективни ще бъдат заложените 
мерки.

94.   Подкрепа за функционирането на амбулатории за първична медицинска помощ в квартали, населени предимно с ромско 
население, съфинансирани от общините и с мобилна техника; Разширяване сътрудничеството на личните лекари със 
здравните медиатори и студентите по медицина от ромски произход; Идентифициране на населени места, в които има 
нужда от здравни медиатори, и избор на подходящи хора; Провеждане на летни стажове на роми – студенти по медицина, 
в практики за първична медицинска помощ в ромска общност.
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Психичното здраве е неделима и съществена 
част от здравето. Нивото на психично здраве на 
индивида се определя от многобройни социал-
ни, психологични и биологични фактори, които 
влияят през целия живот. 

В дългосрочен план психичното здраве се фор-
мира още в ранните години на живота. Устано-
вено е, че около 50% от психичните нарушения 
се проявяват по време на пубертета. При почти 
20% от младите хора се идентифицират психични 
проблеми, като честотата им в групите на подра-
стващите в неравностойно положение е по-висо-
ка. Тези проблеми се изразяват в депресия, про-
мяна в настроението, използване на забранени 

субстанции, склонност към самоубийство, нару-
шения в храненето и др.

В Политиката за психично здраве на Република 
България 2004–2012 г. и съпътстващия Нацио-
нален план за действие не фигурира нито една 
задача, свързана с психичното здраве на децата, 
въпреки че здравето на децата, промоцията на 
здраве и профилактиката на болестите при тях 
са залегнали като приоритет в редица документи 
на МЗ. Такава е и ситуацията в целите на Минис-
терството на здравеопазването за 2010 и 2011 г.95 

В тях не е залегнала нито една задача, свързана 
с психичното здраве на децата. В Националните 
цели на МЗ за 2010 г. в изпълнение на Полити-

95.  Отчет за изпълнение на целите на МЗ за 2010 г. и Цели за изпълнение 2011 г. – http://www.mh.government.bg/

3.2. Психично здраве (достъп, обхват, качество)

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: Национална програма за детето 

2011 г, Оптимизиране и повишаване 

качеството и достъпа до здравни услуги 

на децата 

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: ДАЗД, МЗ

Индикатори: Предложена система на 

здравеопазването, която да се отзовава 

на потребността от специализирани 

услуги за психично здраве

 „Планиране на спе-
циализирани услуги, 
свързани с психично-
то здраве на децата и 
юношите, които имат 
потребност от под-
крепа при прехода 
от дългосрочни ин-
ституционализирани 
грижи към живот в 
обществото”

 „Развита мрежа за пси-
хиатрична помощ за 
деца в цялата страна”

„Въведени програми 
за психично здравно 
благополучие на деца-
та, включително пре-
вантивни програми от 
грижи за деца с пси-
хични разстройства и 
техните семейства”

Ангажимент 1

Ангажимент 2

Ангажимент 3

Напредък:

Няма напредък. 
Изпълнението на 
ангажиментите 
не е стартирало.
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96.  Национална стратегия за борба с наркотиците 2009–2013 г. – http://www.mh.government.bg/

97.   Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Психиатрия”. Издадена от Министерството на 
здравеопазването -http://www.mh.government.bg/

ката за психично здраве на Република България 
2004–2012 г. и съпътстващия Национален план за 
действие е залегнала една-единствена цел – „Де-
институционализация чрез намаляване на дъл-
готрайната болнична изолация на хората с пси-
хични разстройства, съкращаване на болничния 
престой, интегриране и грижа за тези пациенти в 
дневни центрове и защитени жилища, както и на-
сочване към извънболнично лечение”. В отчета на 
МЗ е отбелязано, че поради липса на финансови 
средства не са реализирани дейности от Нацио-
налния план. Това показва, че психичното здраве 
не е приоритет в работата на здравната система, 
какво остава за психичното здраве на децата… 

Подобно е положението и по отношение на бор-
бата с наркотиците. Въпреки приетата Нацио-
нална стратегия за борба с наркотиците 2009–
2013 г.96 на този етап липсват достатъчно центро-
ве и други форми на услуги в подкрепа на децата, 
употребяващи наркотици, и техните семейства. 
Съществуващите услуги се предоставят предим-
но от неправителствени организации. В същото 
време превантивната дейност е разпокъсана. 

Към настоящия момент в страната няма мрежа 
от специализирани услуги с грижа за психичното 
здраве на децата. Не съществуват и програми за 
психично здравно благополучие, както и такива 
за грижа за деца с психични разстройства. Няма 
системност в дейностите по промоция на психич-
ното здраве и предотвратяване на употребата на 
наркотици. Липсват заведения и стандарти за 
лечение на деца със зависимост от наркотични 
вещества. Има недостиг на подготвени професи-
оналисти за провеждане на лечение.

По отношение на детското психично здраве 
единственото, което е направено на този етап, е 
актуализирането на Медицински стандарт „Пси-
хиатрия” през 2010 г.97, с което се регламентира 
разкриване на детски лечебни заведения и цен-
трове за специализирани услуги за психично 
здраве на деца с отклонения.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Преразглеждане приоритетите на МЗ и 
включване в следващите години със съ-
ответно финансиране приоритетна цел 
„Опазване на психичното здраве на децата” 
със следните задачи:

–  изготвяне на график за разкриване на дет-
ски специализирани заведения за лечение 
и консултиране на психични проблеми, в т. 
ч. и за деца, употребяващи наркотици, и по-
степенно изпълнение на този график;

–  разработване на стандарти за лечение на 
децата, употребяващи различни видове 
наркотични вещества;

–  въвеждане на програми за промоция на 
психично здраве при децата, както и пре-
вантивни програми за грижи на деца с пси-
хични разстройства и техните семейства.

Êîìåíòàð

Промоцията на психично здраве при децата и за-
доволяването на потребностите, когато възник-
нат проблеми, изискват набор от здравни грижи 
и консултации в заведения в общността, специал-
но предназначени за деца. Опазването на психич-
ното здраве на децата и младите хора трябва да 
включва широк кръг от дейности, насочени към: 
въвеждане на системи за ранна интервенция в 
образователната система; осъществяване на про-
грами за развиване на родителски умения; обуче-
ние на професионалисти от здравната, социалната 
и образователната система, както и от младежкия 
и другите сектори, ангажирани в опазване на пси-
хичното здраве и осигуряване на благополучие-
то на децата; интегриране на психоемоционално 
обучение в задължителната програма на учили-
щата и извънучилищните дейности; промоция на 
участието на младите хора в образователни, кул-
турни, спортни и други дейности.

Основният извод, който може да се направи по 
отношение на опазване на психичното здраве на 
децата, е, че то не е приоритет на здравната сис-
тема. 
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Какво се случва?

Според програмния документ на ООН „Цели за 
развитие на хилядолетието” едни от основните 
задачи на това хилядолетие са опазване и по-
добряване на здравето, развитието и благосъс-
тоянието на децата. Приоритетна цел на този 
документ е цел № 4, според която се планира до 
2015 г. детската смъртност98 да се намали с 2/3. 
В изпълнение на тази задача през последното 
десетилетие е постигнат съществен напредък 
в намаляването на детската смъртност в Евро-
пейския регион. Независимо от това Световната 
здравна организация (СЗО) отбелязва сериозни 
различия в равнището на този показател, както 
между отделните страни, така и вътре в региони-
те на страните.

Данните за България показват, че през 2010 г. ни-
вото на смъртността сред децата под 5-год. въз-

раст е 11.1 на 1000 живородени, детската смърт-
ност99  е 9.4 на 1000 живородени, перинаталната 
детска смъртност – 8.7 на 1000 родени деца, и 
делът на родените с ниско тегло деца е 8.7%100.

При сравнение с показателите за ЕС се установя-
ват почти двойно по-високи нива и при четирите 
показателя.

Проследяването на динамиката на тези четири 
показатели през последните години показва, че 
всички са били с най-ниски равнища през 2008 г. 
– смъртността на децата до 5 год. е била 10.3 на 
1000 живородени, детската смъртност – 8.6 на 
1000 живородени, перинаталната детска смърт-
ност – 10.5 на 1000 родени, и делът на родените с 
ниско тегло – 7.3% от живородените. От 2009 г. се 
наблюдава повишаване на тези показатели. Спо-
ред анализаторите една от причините за това 

98.   Брой починали деца на възраст до 1 година на 1000 живородени деца.

99.   Смъртността сред децата до 1-годишна възраст.

100.  База данни за деца Transmonee 2010 – http://www.unicef.bg/bg/publications/archive/2010; НСИ – http://www.nsi.bg/ORP-
DOCS/ Zdr_ 6.1.1_Umr.xls; http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Pop_2.4. _mortality_DR.xls

3.3. Детска смъртност

Оценка 2011: Среден 3

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Очаквани резултати по 

отношение на целите

Срок: 2011 г.

„Снижаване на по-
казателите за детска 
смъртност и доближа-
ването им до добрите 
примери от страните 
на ЕС, за да се постиг-
нат и целите на хиля-
долетието за Бълга-
рия: смъртността сред 
деца до 5 години да 
достигне 9.5 на 1000 
живородени; до 
1-годишна възраст – 
да достигне 7.0 деца 
на 1000 живородени, 
перинаталната смърт-
ност да достигне 8.0 
на 1000 деца, делът 
на живородените 
деца с ниско тегло 
да достигне 6.0.”

Ангажимент 1 Напредък:

Все още сме да-
леч от заложените 
показатели. Все пак 
през последните 
10 години детската 
смъртност в Бъл-
гария е намаляла 
значително.
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повишаване през последните две години е по-
малкият брой живородени деца. Трябва да се 
има предвид обаче, че върху повишаването на 
тези критерии през последните две години играе 
роля и приемането, макар и в непълна степен, на 
критериите и дефинициите на СЗО за живороден 
плод и за аборт. До 2008 г. у нас роденият плод с 
тегло под 1000 грама се обявяваше за живоро-
дено дете само ако преживее 6-ия ден след раж-
дането си, което не покрива критериите на СЗО. 
От началото на 2009 г. в демографската практика 
на страната е въведена нова дефиниция на „раж-
дането”, с която тя се доближава до критериите, 
препоръчвани от СЗО. Тези критерии и дефини-
ции бяха приети с утвърждаването на медицин-
ския стандарт по акушерство и гинекология101.

Основните причини за умиранията на децата 
под едногодишна възраст през 2010 г. (съгласно 
Международната класификация на болестите), 
както и в предшестващите години са някои със-
тояния, възникнали през перинаталния период; 
вродени аномалии (пороци на развитието, де-
формации и хромозомни отклонения), както и 
болестите на дихателната система, включително 
и пневмония. Посочените групи заболявания 
съставляват 85% от всички умирания на децата 
до една година у нас.

При децата под 5 години основните причини за 
умиранията през 2010 г. (съгласно Международ-
ната класификация на болестите), както и в пред-
шестващите години са външните причини (травми 
и отравяния), болестите на дихателната система и 
вродените аномалии (пороци на развитието, де-
формации и хромозомни отклонения).

Най-често случаите на смърт в перинаталния 
период се дължат на т.нар. страдание на плода, 
вродени малформации и преждевременни раж-
дания, а основните причини за смърт до 6-ия ден 
след раждането са някои състояния, възникващи 
през перинаталния период, преждевременните 
раждания, родените с ниско тегло (недоносени-
те) и вродените аномалии.

Причините за тези неблагоприятни тенденции 
на четирите показателя могат да се групират в 
няколко групи: 102

       увеличаване относителния дял на извънбрач-
ните раждания над 50% поради значителното 
нарастване броя на съжителствата сред мла-
дите хора. Немалко от тези извънбрачни деца 
са деца на самотни майки, които в голямата си 
част са нежелани и високорискови, особено 
тези, родени от майки под 17 год. Най-често 
тези деца се изоставят и отглеждат в инсти-
туции;

       ниско ниво на здравна и битова култура на на-
селението, незадоволителна степен на образо-
вание, особено сред ромския и турския етнос, 
както и в районите с преобладаващо селско 
население; 

       сериозни организационни пропуски в систе-
мата на здравеопазването. Независимо от съз-
дадената организация за здравно обслужване 
на децата, бременните и майките, най-важни-
те показатели за страната в последните годи-
ни – недоносеността, мъртвораждаемостта 
и перинаталната детска смъртност, показват, 
че са налице проблеми, които влияят сери-
озно върху здравето на тези контингенти. 
По-важните от тях са: неравномерно разпре-
деление на лекарските практики с наличие 
на незаети лекарски практики в малките и 
отдалечените населени места и в кварталите 
с малцинствено население в редица области; 
нисък относителен дял на бременните жени, 
обхванати от медицинско наблюдение до 
3-ия месец на бременността; ниска квалифи-
кация на ОПЛ в областта на акушерството и 
гинекологията, педиатричната и медико-ге-
нетичната помощ и на акушер-гинеколозите 
и педиатрите по проблемите на профилакти-
ката на недоносеността, мъртвораждаемост-
та, вродените аномалии и заболяванията на 
дихателната система; наличие на регулатив-
ни стандарти в първичната извънболнична 
помощ, които ограничават свободния достъп 
на здравно осигурените бременни и майки до 
специализирана медицинска извънболнична 
помощ; необхващане с медицинско наблюде-
ние и изследвания на здравно неосигурените 
бременни и майки и др.

101.   Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”. МЗ, обн. 
ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г. – http://www.mh.government.bg/. Въвежда се понятието потенциална жизнеспособност, 
което дефинира способността на плода да води извънутробен живот. Според тази дефиниция плодът е потенциално 
жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии: телесна маса при раждането 600 и повече грама и/или гестационна 
възраст 22 и повече г.с. – независимо дали плодът е роден жив или мъртъв, и. телесна маса при раждането под 600 грама 
и/или гестационна възраст под 22 г.с. – при условие че плодът е роден жив и е живял поне 3 денонощия.

102.   Лицата на детската бедност, 2010. УНИЦЕФ и „Отворено общество”, стабилна връзка: http://www.unicef.bg/bg/publications/
archive/2010
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Спешно разработване и приемане на На-
ционална политика и стратегия за опазва-
не на бременността, здравето и живота на 
майките и децата, чийто основен принцип 
трябва да бъде осигуряване на равнопра-
вен достъп до своевременна, качестве-
на и високоспециализирана медицинска 
помощ за всички бременни, майки и деца 
независимо от техния социално-икономи-
чески статус и етнически произход.

Êîìåíòàð

Детската смъртност е един от най-значимите ин-
дикатори, по които се оценява не само социално-
икономическото развитие и културното равнище 
на дадена страна, но и ефективността на здрав-
ната й политика и система. Равнището на детска-
та смъртност е в изключителна зависимост от 
здравето на бременните, майките и децата. 

Показателите на България са все още далеч от за-
ложените от ООН Цели за развитие на хилядоле-
тието и НПЗД 2008–2018 г. При сегашното състо-
яние с достъпа до здравеопазване и с обхвата на 
рисковите групи очакванията за развитие на тези 
показатели са по-скоро песимистични. 

Основният извод е, че при тези нива на смърт-
ност сред децата и родените с ниско тегло трудно 
ще постигнем заложените цели. 

Наличието на План за действие за периода 
2011–2015 г. към Здравната стратегия за лица в 
неравностойно положение, принадлежащи към 
етническите малцинства, безспорно е заявка за 
сериозните намерения на МЗ да подобри здрав-
ния статус на представителите на етническите 
малцинства, живеещи в неравностойно положе-
ние. Остава да проследим дали заложените цели 
и дейности ще бъдат изпълнявани в предстоящи-
те четири години.

Приетият през 2011 г. План за действие за пери-
ода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица 
в неравностойно положение, принадлежащи 
към етнически малцинства, предвижда няколко 
дейности за намаляване на детската смъртност 
в целевата група лица. Такива са: съдействие на 
медиаторите в усилията на личния лекар за об-
хващане на бременните до четвъртия месец на 
бременността с регистрация; осъществяване на 
акушеро-гинекологични прегледи с мобилни ка-
бинети; предоставяне на контрацептивни сред-
ства; беседи с подрастващите, младите хора и с 
техните родители за начините за предпазване 
от нежелана и ранна бременност; провеждане 
на генетично консултиране и изследване на за-
сегнати семейства и общности; извършване на 
дородова диагностика на бременни жени в риск; 
организиране на 5 консултативни кабинета по 
въпросите на сексуалното и репродуктивното 
здраве, семейното планиране, начините за пред-
пазване от полово предавани инфекции. 

Данните за България показват, че 
през 2010 г. нивото на смъртността 
сред децата под 5-год. възраст е 
11.1 на 1000 живородени, детската 
смъртност е 9.4 на 1000 живородени, 
перинаталната детска смъртност – 
8.7 на 1000 родени деца, и делът на 
родените с ниско тегло деца е 8.7%. 
При сравнение с показателите за ЕС 
се установяват почти двойно 
по-високи нива и при четирите 
показателя.
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3–IV. 
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Към настоящия момент няма въведени стандар-
ти за ранно детско развитие. Този факт обаче все 
още не е основание за отправяне на остри кри-
тики към отговорните институции, тъй като не е 
изтекъл срокът за изпълнение на поетия ангажи-
мент, но въпреки това към разглежданата година 
съществен напредък не е забелязан. 

Министерството на труда и социалната полити-
ка (МТСП) има водеща роля в разработването на 
стандартите за ранно детско развитие и участие 
в създаването на интегрирани програми, бази-
рани на тези стандарти. По отношение на въвеж-
дането на стандартите официалната позиция на 
МТСП гласи: „Предвид това, че изпълнението на 
Националната стратегия за детето 2008–2018 г. 
все още не е приключило, следва да се подчер-
тае, че въвеждането на стандарти за ранно дет-
ско развитие е един от очакваните резултати при 
отчитане изпълнението на документа”103. Що се 
отнася до разглеждането на стандартите с цел 
да се създадат интегрирани програми за ранно 

детско развитие, МТСП посочва, че в НПЗД 2011 
г. не е предвиден механизъм за утвърждаване и 
конкретно приложение на стандартите за ранно 
детско развитие. Според Министерството това е 
разположен във времето процес и въпрос на ди-
алог между всички заинтересовани страни104. Да, 
наистина е процес, изискващ време и широка об-
ществена дискусия, но е доста противоречив фа-
ктът, че от една страна, Националната стратегия 
за детето отчита необходимостта от въвеждане 
на такива стандарти, а от друга страна, няма ви-
зия за това, как ще бъдат утвърдени и на кого ще 
служат тези стандарти. 

Като цяло така формулираната дейност в НПЗД 
2011 г. „Разглеждане на стандартите за ранно дет-
ско развитие и учене с цел създаването от дър-
жавните институции на интегрирани програми за 
детско развитие в различните обществени сфери 
– здравеопазване, образование, социална сфера, 
икономика”, остава двусмислена. От една страна, 
ни насочва към разглеждане на стандартите, а от 

103.  Информация от МТСП, предоставена по реда на ЗДОИ, Решение № ДОИ 01-33 от 1.08.2011 г.

104.  Пак там.

4.1. Ранно детско обучение и грижа (достъп, обхват, качество)

Оценка 2011: Слаб 2

Ангажимент 1

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Очаквани резултати по 

отношение на целите

Срок: 2018  г.

Ангажимент 2

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Цел 1: Гарантиране 

а правото на детето да живее в сигурна 

семейна среда

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МТСП, АСП, 

ДАЗД, МЗ, МОМН, МИ

Индикатори: Брой проведени срещи 

за запознаване и прилагане на 

стандартите за ранно детско развитие

„Въведени стандарти 
за ранно детско разви-
тие”

„Разглеждане на стан-
дартите за ранно дет-
ско развитие и учене 
с цел създаването от 
държавните институ-
ции на интегрирани 
програми за детско 
развитие в различните 
обществени сфери – 
здравеопазване, об-
разование, социална 
сфера, икономика”

Ангажимент 1

Ангажимент 2

Напредък:

По отношение и на 
двата ангажимента 
няма съществен 
напредък.
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друга – към създаване на интегрирани програми 
за детско развитие, които обаче трябва да бъдат 
разработени в съответствие с утвърден стандарт. 
Във връзка с този ангажимент МТСП поясни, че 
индикаторът за изпълнение е „брой проведени 
срещи за запознаване и прилагане на стандарти-
те за ранно детско развитие“. Въпреки уточнение-
то няма информация за проведени подобни сре-
щи, нито пък за техния брой. Това от своя страна 
е разбираемо, тъй като очевидно няма проект на 
стандарт, който да бъде обсъждан. 

Във връзка с изработването на стандарти за ран-
но детско развитие МТСП представи подробна 
информация на Проекта за социално включване. 
В рамките на мащабния проект (40 млн. евро), 
изпълняван от МТСП и финансиран от Световна 
банка, към края на август са сключени споразу-
мения за финансиране с 63 общини. Със сред-
ствата местните власти ще развиват услуги за 
деца от 0 до 7 години и за техните родители, част 
от които са свързани с ранното детско развитие. 
Една от целите на проекта е чрез реализирането 
на дейности и услуги да се апробират модели и 
стандарти за ранно детско развитие. МТСП пояс-
нява, че „въз основа на добрите практики при ре-
ализиране на проекта ще се разработят и модели 
на стандарти за ранно детско развитие, които ще 
се подложат на публично обсъждане с всички за-
интересовани страни”105. Така от информацията, 
предоставена от МТСП, става ясно, че и ангажи-
ментът от НПЗД 2011 г., който зависи от наличие-
то на проект за стандарт, няма как да бъде изпъл-
нен в срок.

От всичко посочено до момента разбираме, че 
три години и половина от действието на Нацио-
налната стратегия за детето не се установяват на-
предък и дейности, насочени към постигането на 
ангажимент 1, с изключение на започналия про-
ект за социално включване, по който бенефици-
ент са 63 от общо 264 общини в Р България. Ста-
ва ясно, че изпълнението на двата ангажимента 
вероятно ще отнеме повече време, тъй като раз-
работването и апробирането (валидирането) на 
стандартите за ранно детско развитие може да 
продължат две или три години в зависимост от 
използваните методи.

В същото време, в отговор на предизвикателства-
та в Националната стратегия за детето 2008-2018 
г., още през 2009 г. интердисциплинарен екип от 
педиатри, психолози, педагози – представители 
на различни академични институции и органи-

зации, по инициатива на УНИЦЕФ-България и с 
методическата помощ на международни кон-
султанти разработи проект на стандарти за ран-
но детско развитие. Той обхваща възрастта от 0 
до 3 години, тъй като за децата от 3 до 7 години 
има държавни образователни изисквания (ДОИ) 
за предучилищно възпитание и подготовка. Раз-
ликата между тях и стандартите за ранно детско 
развитие следва да бъдат обусловени от следни-
те специфики:

1) Възрастови – развитието на децата в периода 
от 0 до 3 години е скокообразно и строго индиви-
дуално, което предполага необходимостта те да 
бъдат разработени за по-малки времеви интер-
вали (например 3 месеца). 

2) Съдържателни – стандартите за ранно детско 
развитие трябва да включват и други сфери на 
детското развитие – физическо и емоционално, 
а по възможност и насоки за родителите, които 
трябва да бъдат основните им ползватели. 

Изготвеният от интердисциплинарния експертен 
екип проект на стандарти за ранно детско раз-
витие е разработен в основните области: здра-
ве, физическо и двигателно развитие; социално 
и емоционално развитие; подходи към ученето; 
познавателно развитие; език и общуване106. Про-
ектът е адресиран не само към педагози, психо-
лози, педиатри и други специалисти, но и към 
родителите. Към всеки очакван от детето резул-
тат са посочени и стратегии за работещия с него, 
който невинаги е учителят. Този елемент на стан-
дарта го прави особено важен за осигуряването 
на подкрепа на родителите.

Макар и за възрастта от 3 до 7 години да са разра-
ботени ДОИ, те се постигат въз основа на участие-
то в предучилищното образование. По информа-
ция от Фондация „Здраве и социално развитие” 
по-малко от 20% от ромските деца посещават 
детски градини. Това е и основната причина, по-
ради която се наблюдава сериозен брой отпада-
щи от образователната система скоро след пос-
тъпване в училище. Ако приемем, че стандартите 
за ранно детско развитие и учене за възрастта от 
3 до 7 години ще бъдат определени от ДОИ, тога-
ва е възможно стартиране на изработването на 
„интегрирани програми за детско развитие в раз-
личните обществени сфери – здравеопазване, об-
разование, социална сфера, икономика” именно 
за тази уязвима група деца. При тях пропуснатите 
ползи с всяка година необхващане във форми на 
предучилищно образование означават ново по-

105.  Пак там.

106.  Екип, 2009. Проект на Стандарти за развитие и учене в ранна детска възраст – от раждане до три години.
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коление, при което вероятността от несправяне 
и отпадане от училище, ранни бракове, ранни 
бременности, изоставяне на дете, лоша интегра-
ция на трудовия пазар е изключително висока. В 
неправителствения сектор вече съществуват до-
бри модели, които биха могли рязко да повишат 
обхвата с форми на предучилищно образование 
на ромските деца в тази възраст.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Определяне възрастовите параметри на 
стандартите. 

    Дефиниране конкретното приложение на 
стандартите (потенциалните им ползвате-
ли). Това ще определи какви компоненти 
ще включват стандартите.

    Изработване на механизъм за утвърждава-
не на стандартите и ясно лидерство в про-
цеса на изработването им.

    Използване на съществуващите добри 
практики във връзка с ранното детско раз-
витие в режим на диалог и консултации с 
опитните организации.

    Определяне на срок за разработване, ва-
лидиране и въвеждане на стандартите за 
ранно детско развитие.

Êîìåíòàð

На пръв поглед въвеждането на стандарти за ран-
но детско развитие може да се забави и все пак да 
се осъществи в рамките на продължителността на 
Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Най-
сериозният недостатък на случващото се отлагане 
е фактът, че е пропусната възможността да се окаже 
необходимата подкрепа на децата на възраст меж-
ду 0 и 3 години и на техните родители. Това важи с 
особена сила по отношение на рисковите групи, къ-
дето ранната интервенция води до по-големи пол-
зи за бъдещото развитие на индивида. 

Стандартите за ранно детско развитие са ни не-
обходими, за да служат като общо средство за об-
съждане между родители и специалисти относно 
приемливите очаквания към децата. Друга тяхна 
функция е да създадат непрекъснатост в обучени-
ето, което свързва ранните грижи и развитие с по-
късния успех в училище и в живота.

Важно е да знаем, че стандартите не са изчерпа-
телно ръководство за развитието на детето, нито 
пък учебен план или програма. Не трябва да ги 
приемаме и като средство за оценка или измерва-
не уменията на децата.

Стандартите следва подробно да обясняват какво 
трябва да знаят или да могат да правят малките 
деца, когато достигнат определена възраст. Роди-
телите и лицата, полагащи грижи за децата, могат 
да използват стандартите като начин да разберат 
какво биха очаквали да забележат по време на 
развитието на децата и как по-добре да подкрепят 
развитието им. 

Прилагането на такива стандарти е особено важно, 
тъй като благодарение на тях в ранна детска въз-
раст могат да бъдат идентифицирани слаби страни 
в развитието и да се предприемат компенсаторни 
мерки за тяхното преодоляване. Важно е, че стан-
дартите биха били ориентир за развитието на дете-
то. Не трябва да се пренебрегва обстоятелството, че 
развитието в тази ранна детска възраст е индивиду-
ално и е необходимо да се вземат предвид темпове-
те му при всяко отделното дете. Все пак проследя-
ването на развитието на детето спрямо едни и същи 
стандарти както от родители, така и от учители ще 
допринесе за приемственост при прехода на дете-
то от семейната среда към средата в детската ясла. 
Така родители и учители ще могат да обсъждат 
спрямо еднакви очаквани резултати стратегиите 
за подкрепа на развитието на детето в различните 
области – здраве, физическо и двигателно, социал-
но и емоционално развитие, подходи към ученето, 
познавателно развитие, език и общуване. 

При въвеждането на стандартите 
е важно да се използват 
съществуващите добри практики 
във връзка с ранното детско развитие 
в режим на диалог и консултации 
с опитните организации.
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Какво се случва?

Този ангажимент е важна част от ангажиментите 
на правителствата на 197 държави към устойчи-
вото развитие на човечеството през 21-ви век. 
Изпълнението му изисква пълноценна между-
секторна политика за децата с два ключови еле-
мента – надеждни данни и реална координация 
между твърде различни сектори на публичната 
политика: система за гражданска и за адресна 
регистрация, местни власти, система закрила на 
детето, образователна система, здравеопазва-
не, семейно подпомагане и публични финанси. 
Настоящото правителство изпитва същите труд-
ности като предшествениците си да създаде и 
приложи пълноценни и ефикасни междусектор-
ни политики. По тази причина актуалното състоя-
ние на обхващането на децата в задължителното 
образование не изненадва (фиг. 1).

Фиг. 1. Нетен коефициент на записване на на-

селението

Дефиниция: коефициентът се изчислява в про-
центи като отношение на броя на учащите по сте-
пени във възрастовите групи 7-10‚ 11-14‚ 15-18 
години към броя на населението в същите въз-
растови групи. Броят на учащите и на население-
то е изчислен към 31.12 на съответната година. 

4.2. Училищно образование (достъп, обхват, качество)

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: Цели на хилядолетието 

за развитие за България. Цел 2: 

Подобряване на образованието

Срок: 2015  г.

„Постигане до 2015 г. 
на 100% обхващане 
на децата в начален 
етап на образование, 
95% в прогимназиа-
лен етап на основно 
образование; 90% 
ниво на завършено 
средно образование”

Ангажимент 1 Напредък:

Не само че сме твър-
де далеч от опреде-
лената за 2015 г. цел, 
но е налице и тен-
денция на движение 
в противоположна 
на целта посока.

Източник: НСИ „Образование в Република България 2011”
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Ясно очертаната тенденция за влошаване на по-
казателя, който от 2008 г. досега е под нивото от 
2001 г., откогато датира поетият ангажимент, и 
намалява прогресивно, е изключително сериозна 
причина за цялостна оценка и преразглеждане на 
политиките и мерките за обхващане на децата в 
образователната система.

Институциите, осигуряващи достъпа до образо-
вание на българските деца, функционират в ус-
ловията на липса на актуална информация или 
работят със силно различаваща се информация 
поради различия в методиките на нейното съ-
биране. Няма техническа причина тези институ-
ции да продължат да планират, осъществяват и 
измерват ефекта от действията си в такива усло-
вия. 

Разпределението на отговорностите по обхва-
щането на децата в образование е неясно и с не-
адекватни правомощия за участващите страни. 
В момента това са местните власти, училищата/
други институции за деца и родители. Необхо-
димо е да има ясна процедура за изпълнение на 
отговорностите по обхващане на децата. Проце-
дурата следва да бъде понятна на всеки от ак-
тьорите в процеса и да определя ясен център на 
отговорността за инициираното на мерки и по-
литики на национално ниво за подобряване на 
обхващането.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Създаване на „Образователна карта на 
България” чрез кръстосване на съществу-
ващите данни от НСИ, информационната 
система на МОМН, системите на ГРАО, МВР 
– Адресна регистрация, и информационни-
те системи на АСП и ДАЗД. С нива и степени 
на достъп в това средство могат да бъдат 
защитени коректно личните данни. С еже-
годното публикуване за широката публика 
на агрегирани данни за състоянието от „Об-
разователна карта на България” изпълни-
телната власт придобива много ефикасно 
средство за повишаване чувствителността 
на българското общество към проблема за 
обхващането на децата в задължителни-
те форми на образование, от което в зна-
чителна степен зависи успехът на всички 
мерки в тази област.

    Преразглеждане на нормативните доку-
менти, които разпределят отговорности-
те по обхващането на децата в образова-
ние между местни власти, училища/други 
институции за деца и родители. Целта на 
усъвършенстването е постигане на ясна, 
непротиворечива и лесно приложима в ог-
ромните мащаби на образователната сис-
тема процедура за изпълнение на отговор-
ностите по обхващането на децата.

    Преразпределяне на отговорностите за 
трите програми, насърчаващи обхваща-
нето на децата: за безплатни учебници, 
храна и транспорт (училищни автобуси) 
между училищата и общините. Училищата 
следва да поемат присъщата им отговор-
ност за безплатните учебници, а общините 
– отговорностите за безплатните закуски и 
транспорт. Тези три дейности са структурни 
и следователно е крайно време да се пре-
крати „проектното” им финансиране, което 
е оправдано в кратка начална фаза на пи-
лотиране, но в никакъв случай не е удачно 
за доказано структурна дейност.

Необходимо е да се постигне 
ясна, непротиворечива и лесно 
приложима в огромните мащаби на 
образователната система процедура 
за изпълнение на отговорностите по 
обхващане на децата.
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Какво се случва?

По същество приемането на такъв координаци-
онен механизъм представлява оперативна га-
ранция за повишаването на обхвата на децата в 
системата на образованието. До определянето 
на този ангажимент през 2008 г. се стигна след 
интензивни и продължителни експертни и меж-
дуинституционални обсъждания на причините 
за липса на координация, на възможните реше-
ния и на множеството добри практики от други 
страни. Всичко това се случи с активната подкре-
па на УНИЦЕФ-България.

Практиката по изпълнението на ангажимента 
показва значими дефицити, и в разбирането, и в 
компетентностите на изпълнителната власт и на 
публичната администрация за създаване и упра-
вление на междусекторна координация. Коорди-
национен механизъм все още не съществува и 
вместо него продължават да работят предишни-
те, оценени като неефективни, секторни проце-
дури за идентифициране броя на отпадналите от 
училище (прил. 1). Специално отбелязване заслу-
жава фактът, че средствата за проследяване броя 
на необхванатите не са помръднали до края на 
2010 г. по-напред от „идеен проект за функцио-
налности” на информационна система. 

Като обнадеждаващ признак отбелязахме, че в 
Националната програма за закрила на детето 
2011 г. е предвидено механизмът да бъде приет 
и да бъдат отчетени по него първите данни, срав-
няващи обхващането и отпадането през 2011 
спрямо 2010 г.  За съжаление това не се случи до 
края на годината.

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Образование. Цел 

1: Развиване на различни видове и 

форми на услуги, насочени към по-пълно 

обхващане на децата в образователната 

система. 1.3. Приемане на разработения 

координационен механизъм за 

идентифициране и работа с необхванати 

и отпаднали от образователната система 

деца 

Срок: 2011  г.

Отговорна институция: МОМН, ДАЗД

Индикатори: Приет координационен 

механизъм; идентифициране на броя 

на „необхванатите” и  „отпаднали” деца 

за 2010 спрямо 2011 г.

„Приемане на 
разработения 
координационен 
механизъм за 
идентифициране  
и работа с необхва-
нати и отпаднали 
от образователната 
система деца”

Ангажимент 2 Напредък:

Изпълнението на 
ангажимента е отла-
гано три пъти, пълно 
изпълнение е пред-
видено за 2011, но 
до края на годината 
то не се осъществи.

По ОПРЧР бяха реализирани серия проекти, на-
сочени към превенция на отпадането от учили-
ще, налице са разработени и апробирани меха-
низми на местно ниво за превенцията му, които 
включват ангажименти, процедури, методически 
материали за училище, ОЗД, доставчици, община 
и пр. 107 Те са предоставени на МОМН. Резулта-
тите от проектите обаче не бяха анализирани и 
оценени, а понастоящем се отварят същите схе-
ми, без да се вземе предвид постигнатото от пре-
дходните.

107.   ИСДП, 2009 г. Мултиинституционален подход за превенция на отпадане от училище. Договор за безвъзмездна финансова 
помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578

По ОПРЧР бяха реализирани серия 
проекти, насочени към превенция 
на отпадането от училище, налице са 
разработени и апробирани механизми 
на местно ниво за превенцията 
му, които включват ангажименти, 
процедури, методически материали 
за училище, ОЗД, доставчици, община 
и пр. Необходимо е резултатите от тях 
да се анализират и оценят от страна 
на МОМН.
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Изясняване и уеднаквяване на дефиници-
ите за „необхванати” и „отпаднали” между 
всички институции, които са източници на 
елементи на информация в бъдещия меха-
низъм.

    Определяне – преди разработването на тех-
нически средства – на показателите, които 
ще се наблюдават, и адекватните нива на 
събирането на информация за тях. Динами-
ката на движение на съвременното населе-
ние на България доказано (през повече от 
15 отделни пилотни проекта) не позволява 
някои данни за отпадането с дълъг период 
на отчитане (1.5 години) да се проследяват 
на общинско и училищно ниво. Сходно ще 
бъде и положението с някои данни за об-
хващането.

    Целенасочени действия за приобщаването 
на ГРАО (гражданска регистрация) и МВР 
(адресна регистрация) към координацион-
ния механизъм. Информацията от техните 
системи е основата на идентификацията на 
децата. Множеството проблеми на неак-
туалността на тази информация сериозно 
възпрепятстват всички други участници, 
специализирани за работа с деца, в проце-
са по изпълнение на ангажиментите.

    Анализ и оценка на проектите в тази об-
ласт, извеждане на добри практики и при-
лагането им.



68  БЕЛЕЖНИК 2012: ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ

Какво се случва?

Този ангажимент е част от намеренията на на-
стоящото правителство за „осъществяване на 
ефективен мониторинг върху явлението „отпа-
дащи ученици” чрез изграждането на система за 
информация и на регионална мрежа от центро-
ве за работа с такива деца”. Сам по себе си той 
е изключително навременен и нужен, но поради 
прекратяването на практиката да се представят в 
Народното събрание годишни доклади за изпъл-
нението на „Националната програма за развитие 
на училищното образование и предучилищното 
възпитание и подготовка (2006-2015)” от начало-
то на мандата няма достъпна информация дали 
са предприети действия по изпълнението на ан-
гажимента и какви точно са те.

Междувременно продължават да съществуват 
два сериозни технически и поне още два упра-
вленски и политически проблема, блокиращи в 
голяма степен всяка инициатива и на национал-
но, и на местно, и на училищно ниво поради не-
възможността тя да се мащабира коректно върху 
надеждни данни за отпадането.

Технически проблем 1: Различия в данните за 
отпадането/преждевременното напускане на 
училище в зависимост от източника на публи-
куване. Въпреки идентичния начин за събиране 
на информацията (декларира се със справка в 
стандартен формат от директора на училището 
и пред НСИ, и пред МОМН), вече 6 години се на-
блюдава драстично разминаване (фиг. 2).

Фиг. 2. Сравнение между данните на НСИ за 

„напуснали по семейни причини и напусна-

ли поради нежелание за учене” и данните на 

МОМН за „отпаднали”

Източник: НСИ. „Образование в Република Бълга-
рия 2011”; МОМН – справка от 8/2011 по ЗДОИ

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България 

(2009–2013 г.). Дейност: Осъществяване 

на ефективен мониторинг върху 

явлението “отпадащи ученици” чрез 

изграждане на система за информация 

и на регионална мрежа от центрове за 

работа с такива деца

Срок: 2011  г.

„Анализ на отпада-
нето от образова-
телната система на 
ученици от закрити и 
преобразувани учи-
лища – публикуване 
на резултатите 2010-
2011 г.”

Ангажимент 3 Напредък:

След средата на ман-
дата все още не са 
предприети мерки 
за отстраняване на 
техническите про-
блеми пред събира-
нето на информация, 
нито е започвал 
анализ.

2008/09

НСИ  – Напуснали

(без заминали в чужбина)

МОМН  – Отпаднали

2009/10
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Технически проблем 2: Методиката на събира-
не на данни за отпадането от МОМН.

МОМН събира тази информация с помощта на 
стандартни справки, попълвани от директора, 
въпреки че разполага от 11 години със собствена 
информационна система. Тя е построена около 
отчетливата регистрация на всеки ученик и поз-
волява да се проследи цялата му училищна кари-
ера. Данните в системата АДМИН се актуализират 
три пъти годишно и към нея са разработени мно-
жество допълнителни модули според нуждите на 
образователната система (за материално-техни-
ческа база, за свидетелства и дипломи и пр.). Не-
обяснимо е защо за наблюдение на броя отпад-
нали ученици не се използват възможностите на 
софтуера да сравни записаните и завършилите 
през учебна година Х със записаните през учеб-
на година Х+1 без получилите дипломи за завър-
шено средно образование. Така освен с точност и 
с възможност за идентификация на конкретните 
отпаднали ученици с личните им данни МОМН 
ще разполага и с единствено възможните на-
деждни данни, тъй като поради мобилността на 
населението тази съпоставка е неточна на нива, 
по-ниски от националното. Освен всички остана-
ли предимства на машинната обработка на тези, 
вече налични данни тя пести време и скъп чо-
вешки труд на над 3000 души и намалява до нула 
количеството на техническите човешки грешки 
при въвеждането на числата.

Управленски и политически проблеми

Все още не е направена оценка на последици-
те от интензивната оптимизация на училищната 
мрежа през 2006-2008 г. В нея бяха вложени зна-
чително количество бюджетни средства и бъл-
гарските граждани имат право за знаят в детайли 
постигнатите с тази инвестиция резултати. Още 
повече, че са налице основания с оптимизация-
та да бъдат свързани множество неблагоприятни 
за децата факти и тенденции. Такива са напри-
мер намаляването на обхванатите в образование 
деца; задълбочаването вместо преодоляването 
на неравенствата в образователните постижения 
на децата108; намаляването с повече от 20% на об-
щия бюджет за образование въпреки деклараци-
ите на всички нива на централната власт, че осво-
бодените средства ще се пренасочват обратно в 
системата към други важни приоритети за раз-

витието й; генерирането на значими нужди от до-
пълнителни инвестиции в средищните училища; 
интензивното нарастване броя на средищните 
училища109  (32% от всички училища през 2010 г.) 
и превръщането им от изключителна в типична 
форма на училище, но в привилегировано поло-
жение, с повече възможности за създаване на 
училищна среда от останалите училища.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Да бъде изпълнен без повече отлагане, как-
то е поет и с предимство пред останалите 
средносрочни намерения, вкл. с публику-
ване на резултатите от оценката на сайта 
на МОМН.

    Да се използва по предназначение инфор-
мационната система АДМИН за наблюде-
ние на отпадането от училище вместо на-
стоящата неефективна система на справки, 
върху които няма контрол за точност.

    Да се идентифицират и отстранят причи-
ните НСИ и МОМН да публикуват различни 
данни за един и същи факт – брой на преж-
девременно напусналите училище и без 
съответната квалификация.

108.   PISA 2009 vs PISA 2006 за неравенствата.

109.    „Средищно училище” по смисъла на Закона за народната просвета е училище, което се намира в най-близкото населено 
място на територията на общината или на съседна община, където се обучават учениците от населените места, в които 
няма училище.

Този ангажимент е част от 
намеренията на настоящото 
правителство за  „осъществяване 
на ефективен мониторинг върху 
явлението  „отпадащи ученици” 
чрез изграждането на система за 
информация и на регионална мрежа 
от центрове за работа с такива деца”.
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Оценка 2011: Добър 4

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България 

(2009–2013 г.). Дейност: Оптимизиране 

на учебното съдържание с оглед 

намаляване на натовареността на 

учениците

Срок: 2010–2011 г.

Отговорна институция: МОМН

„Оптимизиране на 
държавните образо-
вателни изисквания 
(ДОИ) за учебно 
съдържание за 
задължителна подго-
товка (ЗП) по всички 
общообразователни 
предмети”

Има напредък (под-
готвени са нови 
ДОИ), но изпълнени-
ето се бави спрямо 
планираното.

Ангажимент 4 Напредък:

Какво се случва?

Този ангажимент е едновременно отговор на мно-
гократно препотвърдени обществени очаквания 
и опит на настоящото правителство да прекрати 
практиката на предшестващите две да прене-
брегват законовото изискване за актуализация 
на ДОИ (веднъж на четири години по Закона за 
степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план – 1999).

Процесът на актуализация на ДОИ приключи 
в края на август 2011 г., но усъвършенствани-
те ДОИ няма да бъдат приложени, преди да се 
направят други съществени промени в струк-
турата на училищното обучение. Резултатите от 
свършеното до този момент не са публикувани 
и не могат да бъдат оценени промените, напра-
вени по отношение на натовареността на уче-
ниците.

Предвид мащабния процес на цялостна ревизия 
на образователното законодателство има опас-
ност ангажиментът да не бъда изпълнен до края 
на мандата на правителството. Така, въпреки 
че заслужава висока оценка за усилията си да 
организира най-широкия консултативен про-
цес по нормативната рамка на образованието, 
правителството може да приключи мандата си 
с много ниска оценка за реалните си постиже-
ния в оптимизирането на учебното съдържание 
и постигането на по-продуктивна натовареност 
на учениците.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Публикуване на оптимизираните вече части 
от регламентите на учебното съдържание, 
за да се запознаят в разумен срок с проме-
ните и учители, и родители, и ученици.

    Поетапно въвеждане на новите ДОИ в сте-
пените, които не са предвидени за пре-
структуриране и няма да понесат същест-
вени промени при влизането в сила на 
подготвяното ново законодателство.
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Какво се случва?

Интегрирането на ключовите компетентности в 
учебните програми е отговор на обществените 
очаквания за по-висока практическа приложи-
мост и по-добра връзка на учебното съдържание 
със съвременността на учениците. Ангажиментът 
представлява и опит на настоящото правителство 
да отговори на изискванията на ЕС за координи-
рани усилия между държавите-членки за пости-
гане на целите за интелигентен, приобщаващ и 
устойчив растеж в областта на образованието и 
ученето през целия живот.

Изпълнението на ангажимента зависи изцяло от 
радикалната законодателна промяна – преструк-
турирането на етапите на обучение. Резултатите 
от свършеното до настоящия момент не са пуб-
ликувани и не могат да бъдат оценени. Налице е 
намерението да се извършат значими промени 
в българската образователна система, които ре-
ферират ясно към ключовите компетентности и 
приложимост на обучението. В момента работна 
група към МОМН активно разработи Концепция 
за нов Закон за предучилищното и училищното 
образование.

Предвид започнатия мащабен процес на ця-
лостна ревизия на образователното законода-
телство има опасност ангажиментът за интегри-
ране на ключовите компетентности в учебните 
програми да не бъде изпълнен до края на ман-
дата на правителството. Така, въпреки че за-
служава висока оценка за намеренията си да 
модернизира учебното съдържание и да го 

доближи до общите насоки на ЕС за образова-
ние и обучение през 21-ви век110, правителство-
то може да приключи мандата си с много ниска 
оценка за реалните си постижения в оптимизи-
рането на учебното съдържание и постигането 
на по-добри нива на ключови компетентности 
от българските ученици.

Оценка 2011: Добър 4

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България 

(2009–2013 г.). Мярка 3: Създаване 

на интегрирано учебно съдържание. 

Дейност 3.1. Интегриране в учебното 

съдържание на знания за актуални 

проблеми на съвременността

Срок: 2010 г.

Отговорна институция: МОМН

„Интегриране на 
ключовите компе-
тентности в учебните 
програми за първия 
гимназиален етап 
8-10 клас за придо-
биване на ключови 
компетентности”

Има напредък, но 
изпълнението се 
бави спрямо пла-
нираното.

Ангажимент 5 Напредък:

110.   Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот, Национална квалификационна рамка (НКР) за учене 
през целия живот. 

Интегрирането на ключовите 
компетентности в учебните 
програми е отговор на обществените 
очаквания за по-висока практическа 
приложимост и по-добра връзка 
на учебното съдържание със 
съвременността на учениците.
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Публикуване на оптимизираните вече части 
от регламентите на учебното съдържание, 
за да се запознаят в разумен срок с проме-
ните и учители, и родители, и ученици.

    Поетапно въвеждане на новите ДОИ в сте-
пените, които не са предвидени за пре-
структуриране и няма да понесат същест-
вени промени при влизането в сила на 
подготвяното ново законодателство.

Êîìåíòàð

Равнището на обхват в системата на училищно-
то образование е белег за развитието на всяка 
страна. Достъпът до образование зависи както 
от ефективното прилагане и координацията на 
държавната политика в различни сектори, така 
и от наличието на ясни отговорности по обхва-
щане на децата в образователната система. Без 
оптимизирането и изясняването им негативните 
тенденции, които наблюдаваме през последните 
години в страната, ще се запазят. Между 14 000 
и 16 000 деца годишно отпадат от образовател-
ната система в България. Ясно е, че шансовете за 
заетост и житейска реализация извън условията 
на тежка бедност за тези деца са незначителни. 
Социалната цена на това явление безспорно ще 
бъде висока. Липсата на надеждни данни, които 
да позволят внимателно изследване на пробле-
ма, поставя сериозни препятствия пред пови-
шаването на обхвата и борбата с отпадането от 
училище. В същото време не се обръща необ-
ходимото внимание на съществуващите добри 
практики, изпълнени в рамките на различни 
проектни дейности, и развитите ресурси остават 
неустойчиви или дори се губят.

Широкият консултативен процес за реформа в 
образователното законодателство безспорно е 
крачка напред към повишаване качеството на 
образованието в страната. Категоричната заявка 
за интегриране на ключовите компетентности в 
учебните програми ще доведе до дълго чакано-
то модернизиране и по-добрата възможност за 
практическо приложение на българското обра-
зование. Притеснителен обаче е фактът, че изра-
ботването на новата нормативна уредба отнема 
твърде дълго време и започва да придобива все 
по-хаотичен облик в рамките на множеството 
работни групи по проекта на Закона за училищ-
ното и предучилищното образование и различ-
ните стандарти. Всичко това губи ценно време 
и отлага за неизвестен период въвеждането на 
по-добра практическа приложимост и връзка на 
учебното съдържание със съвременността на 
учениците. 
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Какво се случва?

В специализираната литература, международ-
ното законодателство и практика все повече на-
бира сила концепцията за приобщаващото или 
включващото образование (Inclusive Education).

Министерството на образованието, младежта и 
науката продължава да определя единния раз-
ходен стандарт (ЕРС) за издръжка на дете или 
ученик със специални образователни потребно-
сти (СОП) според вида на учебното заведение и 
формата на обучение. Настоящата практика оба-
че продължава да не отчита индивидуалната по-
требност на децата, която би следвало да бъде 

Дейност Единен стандарт 2011 г.

Специални детски градини 1431

Специални училища:

Училище за ученици с умствена изостаналост от полуинтернатен тип 3353

Училище за ученици с умствена изостаналост от интернатен тип 6116

Болнично училище 1413

Оздравителни училища I-VIII клас 3172

Оздравителна гимназия 3861

Ресурсно подпомагане 1861

Социално-педагогически интернат 8040

Възпитателно училище интернат 9220

Училище интернат за ученици с нарушено зрение 7256

Училище интернат за ученици с увреден слух 6981

Таблица 1. Единни разходни стандарти през 2010 г. за учениците и децата, които се обучават и 

възпитават в специални училища и специални детски градини111

водеща при определянето на издръжката. Така 
при определяне на необходимия разходен стан-
дарт все още не се изхожда от индивидуалните 
различия на децата, а се следва принципът за 
това, че едно дете от едно училище има същите 
потребности като друго дете в същото училище. 

4.3. Приобщаващо образование (достъп, обхват, качество)

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България 

(2009–2013 г.)

Срок: 2013 г.

Отговорна институция: МОМН

„Диференциране 
на единен разходен 
стандарт за издръжка 
на дете със специални 
образователни по-
требности, свързан с 
тежестта на уврежда-
нето”

Ангажимент 1 Напредък:

Не се констатира 
напредък през изми-
налата година.

111.   Информация, предоставена от МОМН по реда на ЗДОИ, Решение № 11-49/20.07.2011 г.
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От представената таблица е видно, че децата със 
СОП в специалните училища имат много по-го-
лям разходен стандарт за разлика от децата със 
СОП, получаващи интегриращо образование в 
общообразователните училища. Размерът на до-
бавката за деца и ученици на ресурсно подпома-
гане в общообразователните училища и детски 
градини е 194 лв. на дете112 без оглед на неговите 
индивидуални потребности. Едно дете със СОП 
получава от Министерството на финансите сума-
та от 3505 лв., която се разпределя така: 1644 лв. 
по делегирания бюджет в общообразователно-
то училище; 1861 лв по делегирания бюджет на 
Ресурсния център. В следващата таблица може 
да се видят разходите по видове субсидии съ-
гласно Постановление № 175 на Министерския 
съвет113.

Както се вижда от таблицата, някои от децата „но-
сят със себе си” еднакво по размер финансира-
не независимо от потребностите и вида увреж-
дания, които имат. Например финансирането на 
ресурсното подпомагане на деца от аутистичния 
спектър е толкова, колкото е и за децата със зри-
телни затруднения или други увреждания.

Определянето на единния разходен стандарт 
безспорно не е лека задача за изпълнение, но 
до този момент МОМН не е направило никакви 
видими стъпки за подобряване системата на фи-
нансиране и цялостната организация на работа. 
Като стъпка напред може да се посочи това, че 
в момента има създадени работни групи по из-
готвянето на Стандарт „Допълнителни образова-
телни услуги” и Стандарт „Приобщаващо образо-
вание”. Представители на различни граждански 
организации участват в изработването на тези 
стандарти, но все още не е ясен нито мандатът, 
нито дали тези стандарти ще бъдат приети.

Оценката на индивидуалната потребност след-
ва да се извършва от постоянен екип от специ-
алисти, както и да се преразгледа цялостното 

Вид на субсидията за 2011 Размер на субсидията за 2011

Общобразователно училище – ученик от 4 група 1450

Център за ресурсно подпомагане 1861

Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани 
в училища и детски градини

194

Издръжка на дете за приобщаващо образование 3505 лв.

функциониране на екипите за комплексно педа-
гогическо оценяване (ЕКПО). При всички случаи 
финансирането на дейностите и програмите, 
свързани с приобщаващото образование, тряб-
ва да бъдат обвързани с конкретната образова-
телна институция, като се регламентира услугата 
по допълнителна образователна подкрепа при 
приобщаването на децата със специални образо-
вателни потребности. Тези структури в момента 
са ресурсните центрове в страната. При разра-
ботването на един от стандартите има идеята 
допълнителните образователни услуги да се де-
легират на неправителствени организации, така 
че ролята на държавата да остане по отношение 
на лицензирането, контрола и мониторинга на 
качеството на предлаганите допълнителни об-
разователни услуги. Това изисква сериозна тран-
сформация в структурата на ресурсните центро-
ве, както и промяна във функциите на някои от 
звената на национално ниво по отношение на 
цялостното въвеждане на приобщаващо образо-
вание не само за деца с увреждания, но и за тези 
с трудности в поведението, деца в конфликт със 
закона и т.н.

112.  Информация, предоставена от МОМН по реда на ЗДОИ, Решение № 11-49/20.07.2011 г.

113.   Постановление № 175 на Министерския съвет от 1 октомври 2010 г.
          http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/budget/rms715-2010.pdf
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Цялостно реформиране системата на об-
разованието в контекста на осигуряване 
достъпни услуги, които да подкрепят об-
разователния процес на децата. С това е 
свързан поетият ангажимент за диферен-
циране на единен разходен стандарт за 
издръжка на дете и ученик със специални 
образователни потребности, свързан с те-
жестта на увреждането. 

    Поемане на политически ангажимент за 
реформа на образованието в контекста на 
по-пълноценото приобщаване на всички 
деца и ученици с различни образователни 
потребности. 

    Въвличане на гражданския сектор при 
предоставянето на образователни услуги 
за деца и семейства. В тази посока могат 
да се развият пилотни програми между 
училищата и неправителствените органи-
зации.

    Осигуряване на индивидуален образо-
вателен план за всяко дете/ученик, което 
има някаква потребност от допълнителни 
ресурси в рамките на общообразовател-
ния процес. Такава гъвкавост на образо-
вателните политики ще доведе до адапти-
ране на училищната среда спрямо всяко 
дете, а не на детето към образователната 
средата, както е в момента.

Въвличане на гражданския сектор 
при предоставянето на образователни 
услуги за деца и семейства. 
В тази посока могат да се развият 
пилотни програми между училищата 
и неправителствените организации.
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Какво се случва?

С увеличаването на броя на учениците със СОП 
в училищата се увеличи и броят на тези, които не 
покриват държавните образователни изисквания 
(ДОИ) за съответния клас в общообразователното 
училище. Това е нормална тенденция навсякъде, 
където се развива приобщаващо образование. В 
същото време все още липсва категорично реше-
ние на въпроса, така че да се предостави възмож-
ност, независимо от непокриването на образова-
телните изисквания, тези ученици да продължат 
своето образование в следваща степен. Проблемът 
е особено осезаем, когато учениците преминават 
от прогимназиална в гимназиална степен. От ин-
формация, предоставена от МОМН, става ясно, че 
учениците със СОП, които са завършили VII или VIII 
клас и не са постигнали ДОИ, могат да продължат 
образованието си в общообразователни училища 
в непрофилирани паралелки. Другата възможност 
за тях са професионалните училища за обучение по 
част от професия или по професия за придобиване 
на първа степен на професионална квалификация.

В много общини в страната липсват реално сфор-
мирани непрофилирани паралелки, поради кое-
то се затруднява продължаването на образова-
нието на тези ученици. Училищата нямат стимул 
да сформират такива паралелки както поради 
по-ниското финансиране, така и поради липсата 
на достатъчно интерес от страна на останалите 
ученици, които не желаят да учат непрофилира-
но. В професионалните гимназии на практика е 
невъзможно да се сформира паралелка за обуче-
ние по част от професия или за първа степен на 
професионална квалификация, защото няма тол-
кова желаещи ученици, които да изберат една и 
съща част от професия. Ако всички желаещи за 
подобна паралелка са със СОП, това реално не 
би било приобщаващо образование. Единствено 

някои помощни училища предлагат такова обу-
чение, но това отново би изолирало децата със 
СОП и би нарушило тяхното право за равен дос-
тъп до образование, още повече и поради факта, 
че до VII или VIII клас са се обучавали в общообра-
зователно училище с ресурсно подпомагане.

Като положителна практика, макар и твърде из-
олирана, може да се отчете, че има изключения 
при случаи на деца със СОП, когато, ако дирек-
тор на училище отправи искане за приемане на 
ученик със СОП по изключение в профилирана 
паралелка, МОМН обикновено утвърждава. 

Оценка 2011: Добър 3.50

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България

(2009–2013 г.)

Срок: 2013 г.

Отговорна институция: МОМН

„Продължаване на 
работата за регламен-
тиране на възмож-
ностите за децата със 
СОП, които не покри-
ват всички ДОИ, да 
продължат образова-
нието си в следваща 
образователна степен 
според потенциала и 
ресурсите си в опре-
делени области”

Налице е частично 
решение.

Ангажимент  2 Напредък:

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Иницииране на промяна в нормативната 
уредба, която да позволява, ако училищ-
ният екип вземе решение, да няма пречка 
ученик със СОП да продължи своето обра-
зование след VII или VIII клас в профилирана 
паралелка по индивидуална образователна 
програма.

    Разширяване на възможностите за покрива-
не клас или степен, без да се взема година 
за година.

    Осигуряване на реален достъп до профе-
сионално обучение чрез усъвършенстване 
на системата за професионално обучение и 
намаляване на обвързаността със завърше-
на степен на общото образование.
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Какво се случва?

Подкрепящата среда все още се разбира един-
ствено като осигуряване на архитектурен дос-
тъп. По данни на МОМН през 2010 г. 19 учебни 
заведения в цялата страна са получили целево 
финансиране за подкрепяща среда. За сравнение 
през 2009 г. тези заведения са били само четири. 
В допълнение други учебни заведения също са 
получили такова финансиране по линия на об-
щински бюджети, проекти, програми и дарители. 

За съжаление обаче, както личи и от предоставе-
ната информация от МОМН, средствата са осигу-
рявани основно за: рампа за достъп, адаптиран 
санитарен възел и подемна платформа. Прави 
впечатление още, че такива суми са отпуснати на 
много от специалните училища (7 от 19-те учили-
ща за 2010 г. са били помощни).

Какво всъщност представлява подкрепящата 
среда?

Подкрепящата среда в училище и детската гради-
на включва всичко, което ще осигури възможност 
на детето със СОП да изрази своите силни страни и 
да се включи в общообразователния процес. Сре-
дата трябва да помага на децата със СОП, но в съ-
щото време не бива да бъде изградена отделно и 
изолирано от всички останали ученици. В подкре-
пящата среда, освен архитектурния и информаци-
онния достъп, се включват още индивидуални об-
разователни програми, адаптирани класни стаи, 
подготвени общообразователни учители, помощ-
ник-учители, ресурсни учители, подходящи пома-
гала, помощни образователни технологии и др.

Все още повечето класни стаи в българските учи-
лища са с визия и организация на обучение от 

времето преди демократичните промени в стра-
ната. Децата с по-сериозни затруднения остават 
изолирани и много често биват представяни 
като пречка от страна на общообразователните 
учители, които не знаят какво да правят с тях. Не 
се осигуряват достатъчно средства и нагледни 
материали, за да могат и тези ученици да бъдат 
въвлечени в образователния процес. Общообра-
зователните учители много често разчитат един-
ствено на ресурсните учители и не припознават 
своята водеща роля в процеса на приобщаване 
на децата със СОП. Липсват достатъчно качест-
вена квалификация и обвързване на кариерното 
израстване на педагогическите кадри с приоб-
щаването.

В списъка за помощни средства, които са били 
отпуснати безплатно на деца с увреждания през 
2010 г., няма помощни средства, които могат да 
се приложат в обучението им.

По отношение на втората част от ангажимента, 
свързана с подобряване на системата за ресурс-
но подпомагане, се наблюдава известен напре-
дък. Като положителна тенденция у нас може да 
се отчете, че бяха създадени ресурсни центрове 
за интегрирано обучение във всяка администра-
тивна област на страната. Благодарение на тях 
към учебната 2010/2011 г. вече има 10 304 деца 
и ученици със СОП, интегрирани в 1206 детски 
градини и 9098 училища в цялата страна114. Това 
е близо 10 пъти повече от 2006 г., когато проце-
сът започна. На фона на състоянието на достъпа 
на тези деца до училищата и детските градини в 
миналото можем да кажем, че това е сериозен 
напредък, свързан с отварянето на общообразо-

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България

(2009–2013 г.)

Срок: 2010–2013 г.

„Изграждане на под-
крепяща среда за 
децата и учениците 
със СОП чрез осигу-
ряване на архитекту-
рен, информационен 
и комуникационен 
достъп в училищата 
и детските градини 
и подобряване на 
системата за ресурсно 
подпомагане”

Все още няма ре-
ална подкрепяща 
среда за децата със 
СОП, а само изо-
лирани и частични 
решения в някои 
образователни 
сгради.

Ангажимент  3 Напредък:

114.  Информация от МОМН, получена по реда на ЗДОИ, Решение № 11-49/20.07.2011 г.
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115.  Информация, предоставена от МОМН по реда на ЗДОИ, Решение № 11-49/20.07.2011 г.

116.  Информация, предоставена от АСП по реда на ЗДОИ, Решение № 63-197 от 20.07.2011 г.

117.  Отчет за дейността на АСП за 2010 г.

вателната среда към всички деца без значение 
на тяхното различие. В тази сфера обаче остават 
още много действия, които е необходимо да се 
предприемат. Би било удачно с предстоящата 
промяна на тяхното наименование на регио-
нални центрове за приобщаващо образова-
ние да разширят своите функции и да повишат 
ефективността на предлаганите образовател-
ни услуги.

Към момента в ресурсните центрове работят 1213 
ресурсни учители, психолози и логопеди115. Една 
сериозна база от специалисти, насочени към раз-
витието на приобщаващо образование. Все още 
обаче много от тях се занимават с големи групи 
деца със СОП (понякога повече от 10), което за-
труднява качествената работа и индивидуалната 
грижа за всяко дете. В същото време детските 
градини и училищата не осъзнават своята роля 
в процеса на приобщаване – в класните стаи, не 
се назначават и помощник-учители, когато това е 
необходимо. Разчита се само на ресурсните учи-
тели. В техния професионален профил обаче не 
влизат ежедневните дейности, свързани с лич-
ния тоалет, придвижването на децата в училищ-
ната сграда, както и постоянната подкрепа на 
общообразователния учител в работата в клас-
ната стая. Все още липсва разбиране за истинска-
та същност на ресурсните учители и разликата 
между тях и помощник-учителите и социалните 
асистенти. В много училища дори няма изграде-
ни ресурсни кабинети и не е обезпечена в пълна 
степен дейността на ресурсните учители с мате-
риали и технологии.

Все още възможностите за допълнително финан-
сиране по оперативните програми не се използ-
ват достатъчно в подкрепа както на изграждане 
на достъпна среда, така и по принцип за разви-
тие на приобщаващо образование.

От информация, предоставена от Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройство-
то (МРРБ), става ясно, че по две операции е от-
пусната безвъзмездна помощ за изграждане на 
достъпност, включително и на училища и детски 
градини. Според МРРБ от подобрена образова-
телна инфраструктура са се възползвали 28 380 
ученици, както и 677 души с увреждания. Все още 
обаче не се отделя достатъчно внимание на из-
граждането на достъпна среда в мащабите, в кои-
то това следва да се случи съобразно цялостното 
състояние в страната. Факт е, че повечето учили-
ща в страната са недостъпни или „полудостъп-

ни”, което означава, че разполагат само с рампа 
на входа, но не и с възможност за придвижване 
между етажите или ползване на сервизните по-
мещения… 

В Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” се реализира специална ос „Подпомага-
не на обучението на деца и ученици със специ-
ални образователни потребности”, по която след 
двугодишно изчакване бяха одобрени 44 проект-
ни предложения, които обаче невинаги са свър-
зани с приобщаващото образование. Като нега-
тивен пример в тази посока можем да посочим 
опита на Фондация „Карин Дом” – Варна. Фонда-
ция „Карин Дом” – Варна кандидатства по споме-
натата приоритетна ос с проект: „Подпомагане на 
интеграцията в общообразователната система на 
деца със специални образователни потребности 
във Варна и Варненска област”. Проектът не е 
одобрен за финансиране с основен мотив: „В об-
щия брой участници по проекта не са включени 
само деца със специални образователни потреб-
ности, но и други ученици”. Остава логичният въ-
прос, как бихме могли да постигнем интеграция 
и приобщаване, ако мерките ни са насочени само 
към различните деца, а не към всички ученици, 
каквато е концепцията на приобщаващото обра-
зование.

Когато разглеждаме въпросите за подобряване 
системата на ресурсното подпомагане и повиша-
ване обхвата на всички деца в общообразовател-
ната среда, няма как да не се спрем и на въпро-
сите за децата от специализираните институции, 
които поради своите затруднения и спецификата 
на институциите, в които се намират, невинаги 
получават равен достъп до образование. 

Такава е ситуацията в специализираните институ-
ции за деца с увреждания. Все пак в домовете за 
деца и младежи с умствена изостаналост (ДДУИ) 
вече има деца, които се обучават в общообразо-
вателна среда. Това е положителна тенденция на 
фона на ситуацията отпреди няколко години, ко-
гато по-голямата част от настанените там деца не 
получаваха никакво образование само защото 
попадаха в групата на деца с „множество увреж-
дания”. Към 31.12.2010 г. 93 деца от тези домове 
посещават общообразователно училище, а 17 
деца – детска градина116. За съжаление този брой 
все още е изключително нисък на фона на общия 
брой деца, настанени в тези социални институ-
ции (общо 1220 деца са били настанени в ДДУИ 
към 31.12.2010 г.) .117



 ОБРАЗОВАНИЕ  79   

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Изработване на методология за оценка на 
достъпността в училищата и въвеждането 
на приобщаващи култура и политики в учи-
лищните общности118. След като се направи 
карта на достъпността на цялата училищна 
мрежа, може да се пристъпи и към ефектив-
ни мерки в тази посока.

    Осигуряване във всяко училище на такава 
достъпна среда, която да дава възможност 
на всяко дете да покаже своя потенциал за 
развитие. Социалният модел много отдавна 
призовава да се приеме, че увреждането 
преди всичко е социално явление в резул-
тат именно на недостъпната и неподходяща 
среда, в която не могат всички да получат 
равни възможности.

    Постепенно осигуряване на подкрепяща 
среда, не само с архитектурна и информаци-
онна достъпност, а ресурс в самата училищ-
на общност, в който влизат: индивидуални 
образователни планове, учители и помощ-
ник-учители, специалисти, помощни техни-
чески средства, съпътстващи услуги и др.

    Изготвяне от училищните екипи на инди-
видуални образователни планове за всяко 
дете със СОП. 

    Развитие на методиката за преподаване в 
училище и промяна на предразсъдъците на 
самите учители към децата със СОП. В този 
смисъл добра практика е въвеждането на 
електронно учебно съдържание по някои 
предметни области на знание от страна на 
МОМН. Този процес трябва да продължи, като 
в него могат да се включат и различни моду-
ли съобразно обучителните затруднения.

    Обвързване на квалификацията и кариерно-
то израстване на учителите с възможността 
да водят приобщаваща образователна дей-
ност в класната стая.

    Осигуряване на възможност в училищата 
да се назначават както помощник-учители, 
така и други специалисти според потреб-
ността в съответната училищна общност.

Êîìåíòàð

За международната общественост приобщаването 
на децата със СОП в общообразователните систе-
ми е голямо предизвикателство.

Приобщаването на голяма част от тези деца оста-
ва по-скоро в областта на механичното интегри-
ране в детските градини и училищата, без да се 
осигури достатъчно подкрепяща среда и гъвкав 
отговор на индивидуалните потребности на всяко 
дете. Все още е видно както от терминологията на 
нормативните актове, така и от процедурите, че 
съществуват препратки към медицинския модел 
на уврежданията, където децата със СОП задължи-
телно се свързват и с определена „диагноза”, което 
не отговаря на техните права и равен достъп до 
образование.

Водено от желание за промяна, ръководството 
на МОМН заложи в Концепцията за нов Закон за 
предучилищното и училищното образование и 
стандарт за приобщаващо образование, който се 
разработва от експертна група. Самият факт, че в 
момента тече активен диалог между граждански-
те организации, държавните институции, медиите 
и в цялото общество, е добро начало, но все още 
темповете не са достатъчно бързи, а усилията – 
достатъчно целенасочени. За съжаление много 
деца в резултат на своето различие не получават 
качествено и достъпно образование.

В „Оценка на образователното включване” (Ofsted, 
2000) се казва, че приобщаването се отнася до ре-
дица групи деца, които трябва да получат нашата 
подкрепа и обществен ангажимент. Ето и групите 
деца, за които все още нямаме адекватен отговор 
за това, как да бъдат включени активно в образо-
вателната ни система:
     етнически и религиозни малцинства, роми, бе-

жанци;
    ученици, за които националният език не е май-

чин език;
    ученици с увреждане;
    ученици, изложени на липса на внимание или с 

риск от изключване;
    надарени и талантливи деца;
    деца, за които се полагат грижи;
    деца с хронични заболявания;
    младежи, полагащи грижи за други хора;
    деца от семейства, подложени на стрес;
    бременни ученички и млади майки;
    ученици с трудности в поведението.

Проблем е и липсата на равнопоставеност между 
момчетата и момичетата.

118.   Добър опит в това отношение имат гражданските организации „Център за независим живот” и „Център за приобщаващо 
образование”- София.
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Какво се случва?

Към този момент гражданското образование е 
предмет на обсъждане в работната група към 
МОМН за разработване на Стандарт за граж-
данско, интеркултурно и здравно образование. 
Тази група обаче няма делегирани правомощия 
за работа и по стандарта за общообразователна 
подготовка, която определя рамката на учебно-
то съдържание. 

Гражданското образование е въведено през 
2000-ата г. чрез ДОИ119 за гражданско образова-
ние като „важен интердисциплинарен елемент 
на учебното съдържание по предметите от за-
дължителната общообразователна подготовка. 
То е в основата на личностното развитие и под-
готовката на младия човек за социална реализа-
ция чрез познаването, владеенето и използва-
нето на човешките права и свободи, съобразени 
със законите на демократичното общество”120.

Досега в образователната система има утвърде-
ни и разпространени голям брой програми и по-
магала в сферата на гражданското образование. 
Изградени са мрежи от училища, учители и НПО, 
които си партнират, обменят идеи и практики. 

Организират се форуми за обсъждането им на 
различни равнища, съществуват традиционни 
конкурси за добри практики в сферата на граж-
данското образование, в които участват ученици 
и учители. Има изготвени доклади за начините 
на прилагане на принципите, ценностите и цели-
те на гражданското образование. 

В същото време обаче в системата на образова-
нието няма ясни правила, по които се осъщест-
вява интегрирането на тематиката на граждан-
ското образование както с учебните програми, 
така и с особеностите на общността, в която 
функционира училището. По този начин граж-
данското образование все още се разбира като 
процес на научаване на готови тези, и то главно 
в контекста на класната стая, а не като процес на 
активно взаимодействие и участие в изгражда-
нето на демократични училищни общности. 

4.4. Здравно и гражданско образование

Оценка 2011: Среден 3

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България 

(2009–2013 г.). Мярка 6: Засилване 

на възпитателната работа с децата 

и учениците с оглед на пълноценно 

личностно развитие

Срок: 2010–2011 г.

Отговорна институция: МОМН

Индикатори: Изготвяне на Стратегия 

за въвеждане на гражданското 

образование

„Анализ и оценка на 
държавните образо-
вателни изисквания 
за учебно съдържа-
ние относно възмож-
ностите за възпита-
ние в демократично 
гражданство и патри-
отизъм, за здравно и 
екологично възпита-
ние, за формиране на 
потребителска кул-
тура и на навици за 
физическа активност 
и спорт”

Ангажимент 1 Напредък:

Няма изготвена 
Стратегия за въвеж-
дане на гражданско-
то образование.

119.    Държавно образователно изискване

120.    Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание
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Препоръка

Общите препоръки за изпълнение на кон-

кретната дейност вижте в ангажимент 2, 

раздел „Здравно образование”. Стъпките, 

които обаче следва да се предприемат, за 

да се придвижи развитието на граждан-

ското образование към своята истинска 

същност, са:

    Промяна в ДОИ за учебното съдържание по 
посока на намаляване обема на информа-
цията в учебното съдържание. За да могат 
да развият гражданско поведение, децата 
и младите хора трябва да имат време, в ко-
ето реално да преживеят и да практикуват 
гражданско поведение, участвайки в про-
екти в и извън училище.

    Гарантиране на подходящо обучение за учи-
телите като ключов фактор за ефективност-
та на програмите. Главна цел на обученията 
следва да бъде подпомагането на учителите 
да осмислят новите си роли – на модерато-
ри, на лидери, на създаващи сигурна среда, 
в която учениците да могат да участват в 
изследване на взаимовръзките между про-
блемите и да оценяват ефектите от различ-
ните начини на решаването им.

Êîìåíòàð

През годините от страна на МОМН са правени 
редица опити да се интегрира част от очаквани-
те резултати от държавните образователни изис-
квания за учебното съдържание по гражданско 
образование в учебните програми и да се създа-
дат работещи училищни практики. Създадени и 
популяризирани бяха редица програми за обу-
чение на учениците, а детското участие се насър-
чава и чрез олимпиадите по гражданско образо-
вание. Гражданското образование беше и сред 
водещите теми в квалификацията на учителите, 
до закриването на регионалните педагогически 
центрове.

В същото време обаче типичната организация на 
училището и цялостната образователна рамка не 
създадоха условия за това училището да се пре-
върне в място, където децата и младите хора да 
могат да практикуват основните демократични 
принципи и да живеят в условията на демокра-
тични практики. Затова и общите, и експертните 
оценки са свързани с констатациите, че начините 
за реализиране на гражданското образование ос-
тават далеч от истинското му предназначение. Ос-
нованията са свързани с факта, че децата се учат 
на демокрация повече от начина на функциони-
ране на училището, отколкото от съдържанието 
на определени уроци или предмети. Затова е до-
бре дори да се помисли дали има необходимост 
от писането на нова стратегия. Или образовател-
ното министерство просто трябва да започне да 
изгражда мрежи за подкрепа на формирането на 
демократични училищни общности.

В допълнение остава необходимостта да се пре-
осмислят някои широко използвани понятия – 
патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 
формиране на потребителска култура и на нави-
ци за физическа активност и спорт, прикрепени 
към гражданското образование.

Гражданското образование е 
в основата на личностното развитие 
и подготовката на младия човек 
за социална реализация чрез 
познаването, владеенето 
и използването на човешките права 
и свободи, съобразени със законите 
на демократичното общество.
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Какво се случва?

Към настоящия момент не е ясно дали МОМН е 
извършило вътрешноекспертна оценка по тема-
та, тъй като работата по стандарта за общобра-
зователна подготовка е приключила. В случай 
че е разработена такава оценка, тя е изготвена 
без участието на всички заинтересовани страни. 
В сега съществуващите културно-образовател-
ни области и предмети здравното образование 
е включено в културно-образователна област 
„Природни науки и екология”. Подготовката на 
децата и младите хора като активни, отговорни и 
самостоятелни личности, което е част от задачите 
на здравното образование, е нереалистично да 
се осъществява в рамките на природна наука, къ-
дето обучението е насочено основно към усвоя-
ване знания за природата и влиянието на човека 
върху нея. Този подход на обучение на децата се 
различава от съвременните разбирания за здра-
вето121  и здравното образование. 

Дългогодишните усилия по въвеждане на здрав-
но образование, развиващо умения за живот,122  
от страна на държавните институции, граждан-
ските организации и експертите в областта на 
детското здраве и развитие имат слаб резултат. В 
тази посока няма информация дали МОМН е из-
ползвало съществуващи оценки123  по темата.

През юни 2011 г. МОМН прие да включи здрав-
ното образование като елемент от Стандарта по 
гражданско, интеркултурно и здравно образова-
ние. Това беше резултат от усилията на граждан-
ски организации, в т.ч. и Национална мрежа за 
децата. Този процес обаче не е свързан с целена-
сочени усилия на Министерството за постигане 
на интегриране на работата в рамките на някои 
ключови стандарти, като тези за общообразова-
телната подготовка, учебния план, квалифика-
цията на учителите.

Оценка 2011: Среден 3

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Цел 2: Подобряване 

на политиките и подходите за създаване 

на подобряване на физическото и 

психическото  здраве на децата в 

училищната среда и в детските градини

Срок: 2013 г.

Отговорна институция: МОМН

Индикатори: Брой училища, в които 

е създадена политика за съвременно 

здравно образование

„Оценка на възмож-
ностите за въвежда-
не в училищата на 
съвременно здравно 
образование с цел 
изграждане на зна-
ния, умения и нагла-
си, необходими през 
целия живот”

Няма съществен на-
предък по отноше-
ние на промяна на 
позицията на МОМН 
за здравното обра-
зование, а дейността 
от Националната 
програма за закрила 
на детето не е реали-
зирана.

Ангажимент  2 Напредък:

121.   За целта на настоящия коментар:
            а)  здравето е състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние. Здравето зависи от наличието на:   

стабилност и устойчивост на средата и общността, в които се развива и живее отделният човек; достъп до адекватно и 
системно здравно образование и качествени здравни услуги; условия за благоприятно, пълноценно социално, икономи-
ческо и личностно развитие;

            б) здравното образование е цялостен комплекс от взаимосвързани принципи, подходи и методи, образователно съдържа-
ние, форми на организация на училищната среда, дейности и практики, осъществявани с участието на учители, родители, 
ученици и местни общности, за създаване на утвърждаваща здравето среда и за развитие на умения за упражняване на 
контрол върху детерминантите на здравето. Системното здравно образование е процес на интерактивно обучение, целта 
на който е развитие на знания за здравето, на базисни жизненоважни и социални умения и на позитивни нагласи, необ-
ходими за предприемането на положителни стъпки за създаване и/или поддържане на здравословни начин и условия 
на живот. 

122.   Уменията за живот представляват способности за адаптивно и позитивно поведение, което дава възможност на отделните 
хора да се справят ефективно с изискванията и предизвикателствата на всекидневието. Умения или способности, от които 
се нуждаят индивидите, за да постигнат успех в живота, в контекста на своята социално-културна среда чрез адаптирането 
към, оформянето и избора на обкръжение. Уменията за живот помагат на хората да вземат информирани решения, да ре-
шават проблеми, да мислят критично и креативно, да общуват ефективно, да изграждат здравословни взаимоотношения, 
да проявяват разбиране към другите, и да се справят и да управляват живота си по здравословен и продуктивен начин. 
Уменията за живот могат да бъдат насочени към лични действия или действия към другите, както и към действия за про-
мяна на заобикалящата среда, така че да е благоприятна за здравето. 

123.   ”Защо българският отличник не успява в живота”. Доклад за нивото на включеност на умения за живот в ДОИ и училище. 
УНИЦЕФ, МОМН, „Експертни анализи”. 
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Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Създаване на работна група в МОМН с 
представители на всички заинтересовани 
страни, която да направи преглед на съ-
ществуващите оценки и анализи по темата 
и да изготви предложения за промяна в 
учебното съдържание.

Êîìåíòàð

Извършването на професионална оценка на 
възможностите за въвеждане в училищата на 
съвременно здравно образование е изключи-
телно важен процес в условията на сериозна 
промяна на нормативната уредба, особено след 
като се имат предвид „уроците” от въвеждането 
на гражданското образование с отделен стан-
дарт през 2000 г. ДОИ за УС, учебните програми 
по общообразователните предмети и системата 
за оценяване са едни от основните инструмен-
ти за управление на качеството в образование-
то. Цялостният ефект от съществуването им се 
определя от това, как се използват в практика-
та и как се подготвят учителите и директорите. 
Компетентността на учителя да “води” ученика 
в процеса на овладяване на умения е далеч по-
важен фактор от наличието дори на най-съвър-
шения стандарт. В сегашната ситуация, вслед-
ствие на ценностното йерархизиране на знания 
и умения, стандартите и програмите, а оттам и 
усилията на учители и ученици остават фокуси-
рани повече върху овладяването на знания, от-
колкото върху овладяването на умения, в т.ч. и 
на уменията за живот. 

Подготовката на децата и младите 
хора като активни, отговорни и 
самостоятелни личности е част 
от задачите на здравното 
образование.
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Îöåíêà: Äîáúð 4–

V. 
Ñïåöèàëíè ìåðêè
çà çàêðèëà4–
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Какво се случва?

Във връзка с изпълнението на този ангажимент 
още в края на 2009 г. със заповед на министър-
председателя е създадена междуведомствена ра-
ботна група с мандат да изготви план за действие 
за реформа на системата за младежко правосъ-
дие в България до 20.02.2010 г. Тази заповед беше 
издадена от министър-председателя след среща 
с него, инициирана от Национална мрежа за де-
цата за представянето на доклада „20 мнения за 
прилагане на политиките за детето” по повод на 
20-годишнината от приемането на Конвенцията 
на ООН за правата на детето. Целта на създаде-
ната група беше да разработи Концепция за ре-
форма в областта на правосъдието както за деца 
извършители, така и на за деца – жертви или сви-
детели на престъпления. След повече от година 
и половина е налице и разработената концепция, 
която е представена на обсъждане и е приета от 
МС124. В хода на работата на групата гражданските 
организации дадоха своите коментари, мнения и 
бележки по отношение на реформите.

Концепцията предвижда премахване на Закона 
за борба с противообществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни (ЗБППМН), въвеждане 

на специализация на съдебните състави, на съ-
временни принципи, гарантиращи най-добрия 
интерес на детето. Освен това тя е насочена към 
всички деца – и жертви, и свидетели, и извър-
шители. В приетия документ впечатляват аргу-
ментацията за концептуалната несъвместимост 
на нормативните актове от т.нар. първо и второ 
поколение, разграничаването на малолетни и 
непълнолетни и критиката към понятието „про-
тивообществена проява”. Засегнати са важни 
теми като необходимостта от специализация и 
държавни професионални стандарти за подбор 
и квалификация на професионалистите, работе-
щи с деца, имащи проблеми със закона. Предви-
дени са специализирани съдебни състави и спе-
циализирани звена в прокуратурата и органите 
на предварителното разследване, които са без-
спорно необходими. Проблемите, като фрагмен-
тарността на настоящата система и липсата на 
адекватна статистическа информация, също са 
добре разпознати в концепцията. Друга позитив-
на тенденция е идентифицирането на НПО като 
партньор на държавата с потенциал за принос 
към развитието на държавната политика. Още 

124.   Приета на заседание на Министерския съвет на 3 август 2011 г.. 
Стабилна връзка: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=101&g= 

5.1. Пренебрегване и злоупотреба с деца

Оценка 2011: Много добър 5

Ангажимент 1

Къде: План за действие за изпълнение 

на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в 

Р България”. Промяна в нормативната 

уредба 2011. План-график за промяна 

в правната и методическата рамка. 

Развитие на благоприятна и подходяща 

за детето съдебна система, където всяко 

дете, което се явява в съда – независимо 

дали като жертва на престъпление или 

обвинено за участие в престъпление – 

трябва да бъде третирано преди всичко 

като дете

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МП

„Преглед и промяна 
на законодателство-
то, свързано с гаран-
тиране правата на 
децата, пострадали 
от престъпления и/
или свидетели в на-
казателния процес”

Ангажимент 1 Напредък:

Реалният напредък 
в тази дейност е 
свързан с направе-
ния анализ на дейст-
ващата нормативна 
уредба в Концепция-
та на правителството 
за реформа на пра-
восъдието за деца.
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повече че в концеп цията ясно е формулирана 
настоящата липса на правителствено финансира-
ни програми, които да насърчават изследвания, 
развитие на услуги и възлагане на дейности. 

Освен че представи и внесе за гласуване в МС 
концепцията за реформа, през лятото на 2011 г.
МП преведе и представи Ръководните принципи 
на Комитета на министрите от Съвета на Европа 
по отношение на правосъдието в полза на деца-
та. Т.нар. Насоки на Съвета на Европа за друже-
любно към децата правосъдие, приети на 17 но-
ември 2010 г., представляват ключов документ, 
който цели да призове правителствата на дър-
жавите-членки да предприемат всички необхо-
дими стъпки за прилагане правата на децата при 
тяхното участие в процесуални действия – граж-
дански, административни и наказателни. 

Независимо от категорично заявената воля на 
правителството за качествена и съобразена със 
съвременната философия за правата на детето 
реформа, пред българската държава стоят още 
много въпроси за изясняване до пълното осъ-
ществяване на реформата. Очакваме духът на 
концепцията, заложените цели и мерки да се за-
пазят, каквито са, и да бъдат включени в конкре-
тен план за действие с времеви график и отго-
ворни институции и ресурси. Важно е това да се 
случи в режим на диалог и широки консултации 
между всички заинтересовани страни.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и 

подобряване на ефективността им по 

този ангажимент са:

    Изработване в режим на широка консулта-
ция с ангажирани институции, експерти и 
представители на НПО на конкретен план 
за действие с времеви график и отговорни 
институции и ресурси по концепцията.

    Разработване на предложения за измене-
ние в нормативната уредба в съответствие 
с Концепцията за реформа в системата на 
правосъдие за деца в Р България.

    Създаване на специално производство за 
случаи на деца, което да гарантира съдеб-
ното „управление на случая”. 

    Ползване опита на пилотните практики на 
НПО за промяна на нормативната уредба 
и за въвеждане на алтернативни услуги за 
деца в конфликт със закона.

Концепцията предвижда 
премахване на Закона за борба 
с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни и 
въвеждане на специализация на 
съдебните състави, на съвременни 
принципи, гарантиращи добрия 
интерес на детето. 
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125.   Апостолов, Георги. Степента на риска за децата в интернет зависи от тяхното поведение там. Агенция Фокус 27.11.2010 г.

126.   Европейска комисия, 2009, Брюксел. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата 
със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР. Стабилна връзка: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0094:BG:NOT

127.   Д-р Пушкарова, Ива, 2010, София. Проблеми на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на 
децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство.

Оценка 2011: Добър 4

Ангажимент 2

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Правораздавателна, 

съдебна система. Цел 1: По-добро 

гарантиране правата на децата, 

пострадали от престъпления и/или 

свидетели в наказателния процес и на 

децата правонарушители

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МП, МВР, ДАЗД, 

МТСП

Индикатори: Направено предложение 

за криминализиране на сексуалните 

посегателства срещу деца през 

компютърни систем.

„Криминализиране 
на сексуалните посе-
гателства срещу деца 
през компютърни 
системи в съответ-
ствие с предложе-
нието на ЕК за нова 
директива на Евро-
пейския парламент и 
Съвета на ЕС срещу 
сексуалната експлоа-
тация на деца”

Ангажимент 2 Напредък:

Няма реален напре-
дък в тази дейност 
откъм изменения 
на нормативната 
рамка или методи-
чески препоръки за 
промяна от страна 
на изпълнителната 
или съдебната власт. 
Първата сериозна 
стъпка обаче е на-
правена – с ратифи-
цирането на Конвен-
цията от Ланзароте.

Какво се случва?

Сексуалните посегателства срещу деца през ком-
пютърни системи се превръщат във все по-се-
риозен проблем, с който потенциално може да 
се сблъска всяко дете, потребител в мрежата. В 
Наказателния кодекс (НК) някои от възможните 
онлайн посегателства срещу деца представляват 
криминализирано деяние125. Все още обаче няма 
публикувано официално предложение за изме-
нение на НК в съответствие с предложението на 
ЕК за нова директива на Европейския парламент 
и Съвета на ЕС срещу сексуалната експлоатация 
на деца. Последното беше прието от ЕК през март 
2010 г. с основна цел да се криминализират мно-
го сериозни форми на сексуално посегателство 
срещу деца. В предложението се казва, че „ще 
бъдат инкриминирани нови форми на сексуално 
малтретиране и експлоатация, улеснени от из-
ползването на информационни технологии”126. 
Според изказване на зам. министъра на правосъ-
дието – г-жа Даниела Машева, направено на офи-
циално събитие, Министерството продължава 
работата си по въвеждане и прилагане у нас на 
новата директива на ЕС за закрила на децата от 
сексуално насилие. 

В началото на годината Национална мрежа за де-
цата сигнализира отговорните органи, че Бълга-
рия не е ратифицирала и Конвенцията на Съве-
та на Европа относно защитата на децата срещу 
сексуална експлоатация и сексуално посегател-
ство от 2007 г. (Конвенция от Ланзароте). Бълга-
рия се е присъединила към страните по Конвен-
цията само по силата на подпис, което означава, 
че субектите на вътрешното право в страната 
не са юридически обвързани с документа. НМД 
изрази позиция, че за пълноценното присъеди-
няване на нашата държава към ангажиментите 
на Съвета на Европа за защита на децата срещу 
сексуално насилие и сексуална експлоатация 
страната ни следва да ратифицира конвенцията 
от Ланзароте127, като се предприемат и необхо-
димите действия за съгласуване на вътрешната 
нормативна уредба с Конвенцията. В тази връз-
ка през 2011 г. НМД изготви и разпространи 
съгласувано сред 86 НПО становище. Беше раз-
пространен и доклад-анализ по проблемите на 
ратификацията на Конвенцията от Ланзароте. 
Изпратени са и писма по темата до председате-
лите на парламентарните групи и на отговорни-
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те парламентарни комисии, както и до кабине-
тите на министър-председателя и министъра на 
правосъдието. В рамките на проекти на НПО са 
проведени изследвания за състоянието на про-
блема, които показват, че има сериозна нужда 
от подобряване на системата за набиране и ана-
лиз на информация в тази област. В резултат на 
28.09.2011 г. Министерският съвет внесе зако-
нопроект за ратифициране на Конвенцията . На 
заседание на Комисията по правни въпроси от 
5.10.2011 г. законопроектът е подкрепен с пъл-
но мнозинство. Народното събрание прие Закон 
за ратифициране на Конвенцията128 на 2.11.2011 
г., а президентът постанови обнародването му с 
указ от 4.11.2011 г., с което България официално 
ратифицира Конвенцията от Ланзароте. 

До тази сериозна положителна стъпка се стигна, 
след като по инициатива на НПО в партньорство 
с ДАЗД и УНИЦЕФ бяха проведени и серия кръг-
ли маси по превенция на сексуалното насилие 
и предприемане на мерки за ратифициране от 
страна на България на Конвенцията от Ланзаро-
те. Осъществен беше и контакт с отговорника на 
програмата на Съвета на Европа за превенция 
на насилието над деца и беше изпратено писмо 
до министъра на външните работи, вицепреми-
ера, отговорен за закрила на детето, и председа-
теля наДАЗД за определяне на координатор за 
България. В резултат на това Министерството на 
външните работи проучи въпроса и осъществи 
контакт с ДАЗД, чийто зам.-председател беше 
назначен като координатор за България. 

С ратифицирането на Конвенцията от Ланзаро-
те бяха направени първите сериозни стъпки по 
осъществяване на ангажимента откъм измене-
ния на нормативната рамка. Очакваме вътреш-
ната нормативна уредба възможно най-бързо 
да бъде съгласувана с Конвенцията. През тази 
година продължава да няма и изменения в На-
казателно-процесуалния кодекс (НПК), които 
да доведат до подобряване на практиката за 
изслушване на деца, участници в правни проце-
дури (предложението на ЕК за нова директива 
съдържа и изисквания за специални условия 
при участието на деца, жертви в наказателното 
производство).

128.   Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и 
сексуално насилие, № 102-02-24, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Промяна на вътрешната нормативна уред-
ба в съответствие с разпоредбите на Кон-
венцията от Ланзароте.

    Предложение за изменение в НК в съот-
ветствие с предложението на ЕК за нова 
директива на Европейския парламент и 
Съвета на ЕС срещу сексуалната експлоата-
ция на деца.

    Разработване на стандарти за изслушване 
на деца, жертви на насилие, включително 
за сертифициране на специалисти (пси-
холози, педагози, социални работници) за 
провеждане разпит на деца, жертви на сек-
суално насилие.

    Разработване в НПК на специални правила 
за разпит на деца, които освен условията 
при разпит да осигурят осъществяване на 
един разпит (по изключение втори), раз-
питът да се води от специално подготвен 
и обучен специалист, да се гарантира ща-
дяща процедура, базирана на най-добрия 
интерес на детето.

    Въвеждане специализация на разследва-
щите органи при дела, в които участват 
деца, и осигуряване на специализирана 
подготовка.

С ратифицирането на Конвенцията 
от Ланзароте бяха направени първите 
сериозни стъпки по осъществяване 
на ангажимента откъм изменения 
на нормативната рамка.
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129.  В София, Шумен, Пазарджик и Велико Търново.

Оценка 2011: Слаб 2

Ангажимент 3

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Участие на децата

Срок: 2018 г.

Отговорна институция: МП

„Да се оборудват/
адаптират специ-
ални помещения за 
престой, изслушва-
не, разпит на деца, 
включително на деца 
с увреждания, в про-
изводствата, които 
ги засягат”

Ангажимент 3 Напредък:

През годината е 
открито само едно 
помещение за из-
слушване на деца в 
РДВР Велико Търно-
во, но със средства 
от дарителска кам-
пания и проект.

Какво се случва?

По отношение на децата, пострадали от престъ-
пления и/или свидетели в наказателния процес, 
у нас все още се прилагат практики, които не га-
рантират спазване на техните права и защита на 
техния най-добър интерес. Децата биват много-
кратно разпитвани пред голям брой хора, непо-
знати лица, дори в присъствие на обвиняемия. 
Разпитите се провеждат от служители, неспеци-
ализирани за работа с деца, и в условия, които са 
крайно неподходящи.

В страната вече има четири оборудвани стаи129, 
които осигуряват приветлива обстановка и поз-
воляват запис на всяка процедура, така че тя да 
не се повтаря многократно и допълнително да 
травмира детето. Т.нар. „сини стаи” представляват 
специализирано помещение за разпити на деца 
– жертви на трафик и насилие или свидетели на 
престъпление. В стаята има венецианско огледа-
ло, като целта му е да се осигури на детето защи-
тено място, където то да се разпита еднократно, 
а не да бъде водено от инстанция на инстанция, 
за да го изслушат всички въвлечени в процеса. 
В стаята детето говори единствено с психолог, а 
всички, които трябва да чуят показанията, се на-
мират зад огледалото, където то не може да ги 
види или чуе. Въпросите са зададени предвари-
телно, а всичко, което изникне по време на разпи-
та, се съобщава на психолога чрез радиовръзка. 
Участието на детето в процеса приключва с този 
разпит, в съда се използват записите от стаята. 

Съществуващите стаи все още се използват не-
достатъчно. Това става по преценка на водещия 
съответната фаза орган и изцяло зависи от не-
говото лично отношение. Няма задължение за 
ползване на стаите. 

По инициатива на Института по социални дей-
ности и практики (ИСДП) е създадена работна 

група за разработване на минимални стандарти 
за разпит на дете, които предстои да бъдат об-
съдени с представители на Главна прокуратура. 
Стандартите ще се опитат да гарантират при-
ветлива обстановка, намаляване на разпитите и 
свеждането им до един в рамките на досъдебно-
то производство, подготовка на специалистите, 
провеждащи разпита и другите процедури, и пр.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Приемане на видеозаписа на разпит на дете 
като доказателство, основна информация 
за всички следващи експертизи и пр.

    Гарантиране наличието на приветливи по-
мещения във всички места, в които се из-
вършват процедури с деца – полиция, съд.

    Оборудване на специализирани помеще-
ния за разпит на деца във всяка област. 
Под специализирано помещение разбира-
ме помещение, осигуряващо дружелюбна 
атмосфера, възможности за специализира-
но изслушване, т.е. специално обучен спе-
циалист, минимален брой присъстващи на 
разпита. Всички участници, които законът 
предвижда, се намират в друго помеще-
ние, с което има зрителна и звукова кому-
никация, както и възможност за запис.
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130.  Например трябва да се осигурява действителен контакт с двамата родители в случай на развод.

Оценка 2011: Слаб 2

Ангажимент 4

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Участие на децата

Срок: 2018 г.

„Гражданският про-
цесуален кодекс 
да въведе в пълен 
обем гаранции за 
участието на детето 
в процеса, както и да 
определи процесу-
алното качество на 
социалния работник 
и социалния доклад, 
предвидени в Закона 
за закрила на детето”

Ангажимент 4 Напредък:

Няма изменение в 
ГПК в тази област, но 
проектът на Закона 
за детето предвижда 
някои положителни 
промени.

Какво се случва?

На 23 април 2010 г. със заповед на министър Тотю 
Младенов в МТСП беше създадена междуведом-
ствена работна група за разработване на проект 
на нормативни промени в областта на политиките 
за децата и семейството. Година по-късно – през 
юни 2011 г., пред групата беше представен пър-
вият проект на нов Закон за детето. Обсъждани-
ята и коментарите в рамките на работната група 
по този първи проект продължиха през цялото 
лято – до края на август 2011 г. В новия проект на 
Закона за детето се прави опит чрез обединяване 
на всички нормативни актове, касаещи децата, да 
се подобри спазването на детските права. 

В разработването и обсъждането на закона бяха 
привлечени всички заинтересовани страни, 
включително НПО. Обсъжда се възможност за 
въвеждане на специално производство по зако-
на, което би гарантирало всички процедури, при 
които участват деца. В проекта се предвижда за-
дължение на съда или административния орган 
преди изслушването на детето да осигурят необ-
ходимата информация, която да му помогне да 
формира мнението си, както и да го уведомят за 
евентуалните последици от неговите желания и 
мнение. Проектът предвижда и осигуряването на 
подходяща обстановка за изслушването на дете-
то, съобразена с възрастта му и неговите най-до-
бри интереси. Заложено е и задължителното при-
съствие на социален работник от ДСП по време 
на изслушването и консултирането.  Все пак през 
годината промените останаха само в рамките на 
проекта на Закон за детето, който не беше внесен 
за гласуване в Народно събрание. В ГПК няма из-
менения в тази област.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Въвеждане на специализирани детски със-
тави и механизъм за координация на дела-
та, в които е засегнат детски интерес130. 

    Въвеждане на механизъм, който да поз-
воли на съдебните състави да прилагат и 
мерки за закрила, когато родителите злоу-
потребяват с децата си по време на развод 
и след него. 

    Въвеждане на медиация при делата за раз-
вод.

    Въвеждане на санкции за родители, кои-
то манипулират или използват детето при 
уреждане на съпружеските отношения.

    Въвеждане на медиирано свиждане с ро-
дител.

    Разработване на стандарти за медиирано 
свиждане.

    Въвеждане на задължителна подготовка на 
детето, което ще бъде изслушвано в съда.
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131.   Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice (Adopted by the Committee of Minis-
ters on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers’ Deputies).

132.   www.sapibg.org. Изследване на ИСДП и Съюза на съдиите върху практиките за участие на деца в правни процедури, 
2008 г.

Êîìåíòàð

У нас все още има сериозен проблем с гарантиране 
правата на децата и осигуряване на „дружелюбно 
към тях правосъдие”131. По отношение на децата – 
жертви или свидетели на престъпление, продъл-
жава практиката, която не гарантира спазването 
на правата им и защита на техния най-добър ин-
терес. Броят на разпитите на деца в целия процес 
на правораздаване е от 3 до 6 пъти на едно дете132, 
което се отразява травматично върху психиката 
му и едновременно с това не осигурява надеждна 
информация за целите на правосъдието. Правната 
процедура предварително залага преповтаряне на 
лицата, пред които е било проведено изслушването, 
както и голям брой присъстващи и непознати лица 
на разпитите. Процедурата предвижда изслушва-
не на детето – жертва и свидетел, в присъствието 
на обвиняемия, което травматизира детето и често 
води до липса на правосъдие, тъй като то отказва 
да сподели необходимата информация. Децата се 
разпитват от служители, които не са специализира-
ни, нито притежават подготовка за провеждане на 
разпити с деца.

В практиката за изслушване на деца – жертви или 
свидетели на престъпления, има известен напре-
дък благодарение на провежданите в Националния 
институт на правосъдието (НИП) обучения със съ-
действието на НПО (ИСДП), както и благодарение на 
пилотни проекти от НПО в Шумен, Пазарджик и Со-
фия. В тези случаи децата се изслушват в специално 
оборудвани помещения от специално подготвени 
психолози и социални работници в присъствието 
на съдия. В стаята са само детето и провеждащият 
разпита, всички участници в процедурите са зад 
венецианско стъкло. Необходимо е да се проучи 
и анализира тази практика при предприемане на 
промени. 

Наличието на специални помещения само по себе 
си не променя практиката за изслушване на деца. 
Тези помещения следва да се приемат като едно от 
необходимите условия за промяна заедно с обуче-
нието на специалистите и преди всичко с въвежда-
нето на нови процесуални правила, които гаранти-
рат еднократното разпитване (или свеждането до 
минимален брой на разпитите) на децата, особено 
тези, които са жертви на насилие. 

Практиката за участие на деца в процедури по ГПК 
не гарантира правата им в пълен обем. Най-сери-
озният проблем е липсата на координация и по-
ставяне на детето и неговия интерес в центъра на 
правните процедури. Факт е, че все по-често в бра-
коразводните дела детето се превръща в незащите-
на от закона територия на война между родителите. 
При тези дела съдът избира единия от родителите и 
тежките процедури позволяват на практика децата 
да страдат продължително и да се злоупотребява с 
техните права и интерес.

Често различните актове за едни и същи деца си 
противоречат. Например за дете, на което е нало-
жена мярка за закрила и е изведено в услуга спе-
шен прием, тъй като след отвличане в чужда страна 
е върнато в страната по силата на международни 
спогодби, се оказва, че действа и решение за при-
временни мерки за контакт с родителя, извършил 
отвличането. Такива случаи има много и съответно 
е необходимо да се гарантира водене на случая в 
съдебната система, какъвто е и смисълът на детския 
съд. Дори да не се стигне до детски съд, е необходи-
мо да се осигури този ефект.
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Какво се случва?

Противодействието на детското противоправ-
но и асоциално поведение е регламентирано в 
НК, НПК, ЗИН, ЗБППМН. Като противоречащ по 
идеология, същност и практика на международ-
ните стандарти се определя ЗБППМН от 1958 г., 
който нарушава сериозно правата на децата, 
като позволява разследване, доказване на вина, 
определяне на възпитателна мярка, изпълне-
ние на тази мярка, контрол и наблюдение върху 
нейното изпълнение от една неспециализирана, 
обществена по характер структура (МКБППМН). 
Изключително укорима е т.нар. дефиниция на 
”противообществена проява”, която дава прос-
тор на субективизъм чрез разбирането за ”дейст-
вия, противоречащи на морала”. Особено тежка 
е ситуацията с т.нар. малолетни деца, на които 
се налагат възпитателни мерки, които всъщност 
са наказващи. Тези деца не се разпознават като 
обект на закрила, спрямо тях се прилага Законът 
за борба срещу противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), като се 
образуват възпитателни дела, мерките минават 
през наказателен съд и те се настаняват в спе-
циализирани институции за деца в конфликт със 
закона (ВУИ и СПИ). У нас все още действат успо-
редно два закона – ЗЗД и ЗБППМН, без да е ясно 
кой от тях е с приоритет в случаите, когато има 
дете в конфликт със закона, но то не е наказател-
но отговорно.

Разследването и делата, в които участват деца, са 
поверени на хора, които не са запознати с особе-
ностите на детето. 

През 2011 г. правителството подкрепи провеж-
дането на няколко кръгли маси, работни срещи 
и международна конференция, което показва 
наличие на желание за промяна. Като сериозен 
напредък в тази посока отбелязваме приема-
нето на Концепция за реформа в системата на 
правосъдието за деца в Р България, която беше 
представена на 18 юли 2011 г. В процеса на изра-
ботване на концепцията работната група имаше 
на разположение предложения от различни екс-
перти, включително от НПО и от НМД. Предста-
вената концепция обхваща основните проблеми 
и предвижда серия от мерки за промяна133. Както 
бе посочено в доклада, концепцията беше при-
ета от МС.

133.  Вижте  т. 5.1. Пренебрегване и злоупотреба с деца. Ангажимент 1.

5.2. Детско и младежко правосъдие

Оценка 2011: Много добър 5

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Правораздавателна, 

съдебна система. Цел 1: По-добро 

гарантиране правата на децата, 

пострадали от престъпления и/или 

свидетели в наказателния процес, и на 

децата правонарушители

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МП, ДАЗД, МТСП, 

АСП

Индикатори: Разработена концепция; 

приет политически документ

„Продължаване на 
работата по изгот-
вянето на цялостна 
концепция (полити-
чески документ) за 
по-добра защита на 
правата на децата 
в конфликт със 
закона”

Ангажимент 1 Напредък:

Има приета Концеп-
ция за реформа в 
системата на право-
съдието за деца в 
Р България.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Проучване и анализ на нормативната уред-
ба и осигуряване на комплексен, интегри-
ран подход за промяна, поставяща детето и 
неговия най-добър интерес в центъра.

    Проучване и анализ на практиката на пи-
лотни дейности и услуги за ресурсно га-
рантиране на реформата.
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134.  Програма на НИП за 2010 г., проект „Чуй детето” на ИСДП, финансиран от Фондация ОУК.

Оценка 2011: Среден 3

Къде: Национална програма за закрила 

на детето за 2011 г. Правораздавателна, 

съдебна система. Цел 1: По-добро 

гарантиране правата на децата, пострадали 

от престъпления и/или свидетели 

в наказателния процес, и на децата 

правонарушители

Срок: 2011 г.

Отговорна институция: МВР, МП

Индикатори: Въведени са задължителни 

обучения за работещите с деца, пострадали 

от престъпления или извършители на 

престъпления; проведени обучения

„Разработена систе-
ма за провеждане 
на задължителни 
обучения за ра-
ботещи по дела с 
деца, пострадали от 
престъпления или 
извършители на 
престъпления”

Ангажимент 2 Напредък:

Има известен 
напредък, но 
по-скоро слаб.

Какво се случва?

В институционалната система, свързана с пра-
восъдието, липсва специализация за работа с 
деца. В момента няма държавни професионални 
стандарти за тесни специалисти. Съдиите и про-
курорите, разглеждащи делата, в които участват 
деца, в повечето случаи нямат целенасочена 
подготовка за това. При органите на полицията 
също липсва такава с изключение на частичната 
професионализация на инспекторите в детска 
педагогическа стая към районните полицей-
ски управления. Няма законови изисквания и 
за специфични компетентности на социалните 
работници, психолозите и педагозите, на които 
се налага да участват при провеждането на про-
цесуални действия спрямо дете. В страната има 
малък брой юристи и представители на акаде-
мичните среди, които са посветили време и са 
натрупали опит в сферата на детското правосъ-
дие. Те не работят заедно. Липсват институти или 
каквито и да било сдружения на професионали-
сти, обединени около желанието за изследване 
детската престъпност, провеждане на превенция 
и др. Темата за детското правосъдие не е засег-
ната в обучението на юристи в университетите в 
страната с изключение на спорадични курсове, 
инициирани по индивидуално желание на някои 
академици.

Освен в Националната програма за закрила на 
детето проблемът за липсата на специализация 
на работещите по дела с деца е идентифициран 
и в Концепцията за реформа в системата на пра-
восъдие за деца в Р България. Една от целите на 
концепцията е да се повиши капацитетът на дър-

жавните институции да осигуряват своевремен-
на, индивидуализирана и високоспециализира-
на защита на най-добрия интерес на детето. Като 
позитивно развитие в посока осъществяване на 
ангажимента отчитаме и предвидената в концеп-
цията специализация в системата за правосъдие 
на детето (специализирани съдебни състави, 
звена в прокуратурата и въвеждане на държав-
ни професионални стандарти за всички групи 
служители в системата за правосъдие на детето). 
Очакваме да се разработи и план за действие 
по концепцията, в който да бъде предвидено и 
конкретно обучение във връзка със специализа-
цията на професионалистите.

Друго позитивно развитие е фактът, че в Наци-
оналния институт на правосъдието (публична 
институция за обучение на кадрите в съдебната 
система) курсът „Съдебно изслушване на деца”134 
стана част от програмата за продължаващо обу-
чение. През 2010 г. бяха проведени три курса. 
Продължават обученията на полицаи и магистра-
ти по пилотните проекти на ИСДП в Пазарджик и 
Шумен. Има и издадени методически материали. 
ИСДП специализира мобилен екип за изслушва-
не на деца, жертви на сексуално насилие, който 
да работи на национално ниво. Екипът се състои 
от психолози и социални работници от страната 
и е обучаван от наши и международни специа-
листи. 

В областта на социалните услуги се провеждат 
обучения за екипите на кризисните центрове, но 
те не са задължителни. Има сериозен риск кри-
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зисните центрове да се превърнат в места за из-
олиране на деца, а не в място за гарантиране на 
сигурност. Това се дължи на липсата на методика 
за работа и на добра подготовка. Първи проект 
на такава методика беше разработен през есен-
та на 2011 г., но към средата на декември няма 
окончателен вариант. Освен това общините не са 
мотивирани да поддържат тези услуги. През из-
миналата година беше закрит един център135  без 
аргументация, свързана с интересите на децата.

От друга страна, специализираното обучение в 
социалните услуги е поверено на доставчиците, 
на тяхната преценка и желание, което означава, 
че не е гарантирано.

Като цяло се наблюдават обещаващи стъпки в 
посока реализиране на ангажимента. Все пак все 
още няма налична разработена система за про-
веждане на задължителни обучения, която да 
обхваща целия спектър от работещи по делата 
с деца, пострадали от престъпления или извър-
шители на престъпления.

135.  Закрит беше Кризисният център за деца, жертви на трафик и злоупотреба в Пазарджик.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент са:

    Въвеждане на задължителна подготовка за 
дознатели.

    Разработване на стандарти за изслушване 
на деца, включително за сертифициране 
на специалисти, които могат да провеждат 
изслушване на деца, особено на жертви на 
сексуално насилие.

    Разработване на професионални стандар-
ти за работещи с деца – жертви на насилие, 
които да станат основа и за обучителни 
стандарти.

    Разработване на методически стандарти за 
услугите спешен прием за деца – жертви на 
насилие, кризисен център за деца – жертви 
на злоупотреба, и финансов – за услугата 
спешен прием.

    Изготвяне на национални стандарти за спе-
циализирани мерки за непълнолетни по 
ЗИН, чл. 217: Корекционни и развиващи про-
грами; създаване на акредитационна систе-
ма за доставчици на такива специализира-
ни мерки; разграничаване на програмите за 
наркозависими и за психично болни.

    Да се стимулират по подходящ начин, вклю-
чително и чрез увеличаване на бюджета, 
областните пробационни служби да използ-
ват предоставената им съгласно ЗИН (чл. 
218) възможност за привличане на НПО, ко-
ито да реализират програми за обществено 
въздействие. Съгласно чл. 217 от ЗИН тези 
програми се организират и заплащат от бю-
джета на областните пробационни служби.

Освен в Националната програма 
за закрила на детето, проблемът 
за липсата на специализация 
на работещите по дела с деца е 
идентифициран и в Концепцията 
за реформа в системата на 
правосъдие за деца в Р България. 
Една от целите на концепцията 
е да се повиши капацитетът на 
държавните институции да осигуряват 
своевременна, индивидуализирана 
и високоспециализирана защита на 
най-добрия интерес на детето. 



 СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА  95   

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им по този 

ангажимент минават през реални проме-

ни в нормативната уредба, които да поз-

волят:

    Въвеждане на специализирани детски със-
тави в гражданските дела и механизъм за 
координация на делата, в които е засегнат 
детски интерес, които да осигуряват дейст-
вителен контакт с двамата родители при 
развод. 

    Разработване в НПК на специални правила 
за разпит на деца, които освен условията на 
разпит да осигурят осъществяване на един 
разпит (по изключение втори), разпитът да 
се води от специално подготвен и обучен 
специалист, да се гарантира щадяща про-
цедура, базирана на най-добрия интерес 
на детето.

    Въвеждане на специализация в разслед-
ващите органи при дела, в които участват 
деца, и осигуряване на специализирана 
подготовка.

    Въвеждане на специализация на екипите 
към ДСП, които да извършват индивиду-
ализирана оценка на риска и съответства-
ща на нея интервенция.

    Въвеждане на специализирани услуги за 
деца с поведенчески проблеми и техните 
семейства към ЦОП, ЦСРИ и др.

136.  Вижте т. 5.1. Пренебрегване и злоупотреба с деца. Ангажимент 1 и т. 5.2. Детско и младежко правосъдие. Ангажимент 2.

Оценка 2011: Добър 4

Къде: Национална стратегия за детето 

2008–2018 г. Участие на децата

Срок: 2018 г.

„Да се въведе специ-
ализация на съдии, 
прокурори и сле-
дователи, както и в 
администрацията на 
органите на изпъл-
нителната власт за 
работа с деца”

Ангажимент 3 Напредък:

В приетата Кон-
цепция за рефор-
ма се предвижда 
специализация на 
съдии, прокурори 
и пр.

Какво се случва?

През 2011 г. въпросът за специализацията на 
професионалистите в органите на съдебната и 
изпълнителната власт, които работят с деца, е ко-
ментиран в рамките на работната група по изгот-
вяне на нов Закон за детето, както и в работната 
група за деца и правосъдие. Обществеността по-
срещна с интерес публикуваните идеи за създа-
ване на детски съд. Както вече беше споменато, в 
Концепцията за реформа в системата на детското 
правосъдие се предвижда създаването на специ-
ализирани съдебни състави и специализирани 
звена в прокуратурата и органите на предвари-
телното разследване136. Тази част от концепцията 
несъмнено представлява решителна стъпка от 
страна на правителството в посока изпълнение 
на ангажимента за специализация, заложен в На-
ционалната стратегия за детето 2008–2018 г. Ос-
таваме в очакване на конкретен план за действие 
по концепцията с времеви график и ясно разпи-
сани отговорности и ресурси за изпълнението на 
поставените цели. 

Към настоящия момент все още децата, извър-
шители на престъпления или противоправни 
деяния, не се приемат като деца в риск, поради 
което структурите на системата за закрила не са 
специализирани за такава дейност.
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137.   Закон от 1958 г., противоречащ по идеология, същност и практика на международните стандарти.

138.    ДАЗД. Аналитичен доклад за оценка на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати 
(2009 г.).

Оценка 2011: Среден 3

Къде: План за действие в изпълнение 

на Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките 

политики в Република България 

(2009–2013 г.). Продължаване на 

оптимизацията и преструктурирането 

на системата от специални училища

Срок: 2011–2012 г.

Отговорна институция: МОМН

„Промяна в статута 
и дейността на 
училищата за деца 
с девиантно 
поведение”

Ангажимент 4 Напредък:

Няма предприети 
мерки за промяна на 
статута. Въпросът е 
частично разгледан 
в проекта на Зако-
на за училищното 
и предучилищното 
образование, както 
и в Концепцията за 
реформа в системата 
на детското право-
съдие.

Какво се случва?

Училищата за деца с девиантно поведение са въз-
питателни училища интернати (ВУИ) и социално-
педагогически интернати (СПИ). Подчинени са на 
Министерството на образованието, младежта и 
науката, но настаняването в тях става, след като 
компетентен съд потвърди наложителността от 
подобна мярка спрямо лицата на възраст меж-
ду 8 и 17 години (1961). Институциите ВУИ и СПИ 
са разположени в труднодостъпни местности из 
цялата страна, настанените в тях деца са доказа-
ни извършители на противообществени прояви 
и/или престъпления. Дефиницията за противо-
обществена проява, дадена в закона, е: „Деяние, 
което е общественоопасно и противоправно или 
противоречи на морала и добрите нрави”. Широ-
кото и неясно тълкуване на това понятие не дава 
възможност за конкретизиране на противоправ-
ното поведение на децата. Това води до решения 
за настаняване във ВУИ и СПИ за деяния като 
хомосексуализъм, бягство от училище, употреба 
на алкохол, бягство от дома (дом, в който обикно-
вено детето е жертва на насилие/тормоз или не 
намира разбиране и подкрепа). Това са най-теж-
ките мерки по ЗБППМН137  и са на крачка от най-
тежкото наказание за непълнолетен в Р България 
– лишаването от свобода в поправителен дом (на 
практика – затвор за непълнолетни). Тези мерки 
освен възпитателен и превъзпитателен имат и 
наказателен характер – лишаване от свободата 
да се придвижваш свободно и изолация от ес-
тествената социална среда .

След извършване на оценките на децата в СПИ и 
ВУИ през 2009 г.138 на практика няма предприе-
ти сериозни мерки за промяна на статута в тези 
училища. Въпросът е частично разгледан в про-
екта за Закона за училищното и предучилищното 
образование. В проекта за нов закон, разработен 
от МОМН, не се предвижда статут на тези инсти-
туции като образователни заведения. Очаква-
нето е реформата на тези училища да бъде част 
от реформата на системата за младежко право-
съдие. В рамките на тази реформа на този етап 
се обсъждат практики и дейности, насочени към 
промяна на децата, а не към наказание и изола-
ция. Концепцията за реформа в системата на дет-
ското правосъдие предвижда развитие на нови 
и увеличаване капацитета на действащите услуги 
в общността по отношение на децата с поведен-
чески отклонения. Към работните групи са пре-
доставени предложения от НПО с опит и инова-
ции в тази област. Конкретните мерки за промяна 
на статута и дейностите на ВУИ и СПИ се очаква 
да бъдат разписани в план за действие по Кон-
цепцията за реформа в системата на правосъдие 
за деца.
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139.   www.sibi.bg Маргаритова-Вучкова, Светла. Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители.

140.   Размисли по повод на една предстояща реформа. Само промяна в законите няма да подобри младежкото правосъдие. 
Светла Маргаритова, доктор по право. „Правен свят”, кн. 1.

Êîìåíòàð
Докато целите и мерките, заложени в Концеп-
цията за реформа в системата на правосъди-
ето за деца в България не влязат в сила, у нас 
ще продължават да съществуват сериозните 
проблеми с гарантиране правата на децата в 
конфликт със закона и на участниците в прав-
ни процедури. 

През 2011 г. правителството показа готовност 
за сътрудничество в тази област, като се от-
зова на редица покани за участие в работни 
срещи, конференции и пр. Налице бяха всич-
ки необходими условия процесът на реформа 
в системата на детското правосъдие да бъде 
по-интензивен и да има реални резултати. 
Вероятна причина за забавянето е необходи-
мостта от съгласувани действия с работната 
група за подготовка на новия Закон за детето, 
който до края на 2011 г. не беше внесен за раз-
глеждане в парламента. 

Всички изследвания139 показват, че настоя-
щата система е неефективна и се нуждае от 
много сериозна реформа140. Важно е да се 
отбележи, че в различни проекти на непра-
вителствени организации са заложени част 
от дейностите, предвидени в концепцията 
за реформа. Добра практика в тази посока 
е сътрудничеството между ИСДП и Нацио-
налния институт на правосъдието, с което се 
продължава специализираната подготовка 
на магистрати. През 2011 г. е сформирана и 
работна група за изработване на обучителна 
програма за дознатели съвместно с Академи-
ята на МВР и Института по психология на МВР. 
Стартирало е и разработването на стандарти 
за изслушване с участието на полицаи, про-
курори и съдии от няколко пилотни града. В 
този смисъл представителите на неправител-
ствения сектор очакват правителството и съ-
дебната система наистина да се възползват от 
наличните добри практики и да имат волята 
за действителна промяна.

В областта на специализиране на социалните 
услуги в НПО също има известен опит, който 
може да се използва по-активно.

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на дейст-

вията на изпълнителната власт и подобряване 

на ефективността им по този ангажимент са:

    Разработване на конкретни действия (стъпки, 
план) за развитие на специализирани услуги за 
деца с поведенчески проблеми, като се вземат 
предвид следните необходимости:
–  ориентиране на системата не към санкцията, 

наказанието, а към благосъстоянието на де-
цата;

–  ангажиране на местната власт и общностите 
с ранната превенция и грижа за детето и се-
мейството;

–  възприемане на изолирането или затваряне-
то като изключително крайна и краткотрайна 
мярка и наличие на значителен набор от ал-
тернативи в обичайната среда;

–  организиране на ежедневието в институции-
те и от отворен, и от затворен тип в максимал-
на близост до нормалните условия на живот 
на хората, т.е. в съответствие с принципа за 
нормализация на условията за третиране на 
правонарушители;

–  подбор и подготовка на специалистите във 
всички видове институции и организации с 
нагласи и умения за оказване на помощ и под-
крепа на децата с поведенчески проблеми и 
на младите правонарушители;

–  екипен подход и междуинституционално вза-
имодействие на основата на ясни помагащи 
цели, общ професионален език и взаимно по-
знаване на компетенциите, формите и сред-
ствата на работа.

    Въвеждане на индивидуализиран подход при 
прилагане на възпитателни мерки и наказания – 
проучване, оценка на антикриминогенните нуж-
ди и риска, планиране на мерки, услуги и за де-
тето, и за неговото семейство.

    Разработване на механизъм за цялостна гри-
жа за децата с проблемно поведение, който да 
гарантира въвличането на всички ангажирани 
страни, да определя конкретните ангажименти 
на всеки участник и да гарантира постоянство 
на интервенцията. Да въвежда стандарти за ра-
бота с децата преди и след налагането на мерки, 
като определя един водещ на случая преди, по 
време и след налагането на мерките.
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Какво се случва?

Децата на улицата са една от най-уязвимите гру-
пи деца в риск. Наличието на скитащи, просещи, 
проституиращи и работещи на улицата деца е 
характерно най-вече за големите градове. Те се 
придвижват сами или заедно със свои близки, 
роднини, други възрастни или деца както на те-
риторията на страната, така и в други европейски 
страни. За тях населените места с много хора ста-
ват притегателен център.

Децата на улицата са предимно от ромски про-
изход, те идват от много бедни, многодетни се-
мейства с нисък социален статус, отпаднали са от 
училище или никога не са го посещавали, с много 
нисък културен статус, социално и педагогиче-
ски занемарени, често са изпратени от родители-
те си, за да просят по улиците. Повечето от тях са 
непълнолетни, има и бебета, които биват използ-
вани от своите майки или други жени за просия. 
Някои от малолетните и от ненавършилите пъл-
нолетие деца употребяват наркотици и прости-
туират. Има случаи на съчетаване на просията с 
джебчийство. Тези деца са безнадзорни и прене-
брегвани, без развити хигиенни навици, някои са 
болни или имат физически увреждания. Голяма 
част от тях смятат просията за естествен начин за 

намиране на пари. В повечето случаи родителите 
им са с криминални досиета. Някои от децата на 
улицата са избягали от специализирани инсти-
туции. Озлобени са към хората и обществото и 
показват демонстративно неуважение към соци-
алните норми на живот. Поради незрелост и не-
защитеност за всички деца от тази целева група 
съществува потенциален риск от недохранване, 
трудова експлоатация, физическо и сексуално 
насилие, злоупотреба с упойващи вещества, във-
личане в престъпна дейност. 
За съжаление все по-голям става броят на бъл-
гарските деца, просещи извън страната. Само за 
ноември 2010 г. екип на Сдружение „Деца и юно-
ши” и гръцката неправителствена организация 
АРСИС влизат в контакт с 62 деца при работа на 
терен по улиците на Солун.
Все още липсва ясно дефиниране на проблема, 
а практически е налице обобщаване на няколко 
типа тежки житейски ситуации, в които се нами-
рат деца, подложени на изключително големи 
рискове. Налице са няколко различни по обхват 
дефиниции141, като най–често в понятието се 
включват просещите деца, като се имат предвид, 
разбира се, и безнадзорните деца. 

141.   Националната стратегия за детето 2008-2018 г.: „Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. 
Тези деца изпадат в състояние на безнадзорност поради липса на контрол и родителска безотговорност. Животът на 
улицата често замества проблемната семейна среда и насилието в дома. Повечето от децата от тази рискова група 
произхождат от семейства, чието материално състояние е под социалния минимум. Поради незрелост и незащитеност 
за всички деца от тази целева група съществува потенциален риск от недохранване, трудова експлоатация, физическо и 
сексуално насилие, злоупотреба с упойващи вещества, въвличане в престъпна дейност”.

           ЗБППМН, чл. 49а: “Безнадзорно дете” е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите 
или на лицата, които ги заместват”.

            НК, чл. 182 (1): „Родител или настойник, който остави лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество, без 
надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за неговото физическо, душевно или морално развитие, се наказва 
с лишаване от свобода до три години, както и с обществено порицание”.

5.3. Деца на улицата

Оценка 2011: Добър 4

Не бяха открити ак-
туални стратегически 
документи в тази по-
добласт. Българското 
правителство няма 
поети ангажименти 
за борба с пробле-
мите на децата на 
улицата през 2011 г.

Ангажимент Напредък:

През 2011 г. се забе-
лязва леко подобре-
ние в сравнение със 
ситуацията от пре-
дходните години.
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Каква е настоящата ситуация с децата на улицата 
в България и къде се настаняват те?

По данни от отделите „Закрила на детето” в стра-
ната през 2010 г. са регистрирани общо 211 деца 
на улицата, като за 149 са предприети мерки за 
закрила в семейна среда142, а за 71 – мерки за 
закрила, представляващи настаняване извън се-
мейството. 

По данни на Националния статистически инсти-
тут броят на просещите и скитащите деца, които 
са преминали през Детска педагогическа стая за 
2010 г., е бил 671, а този на безнадзорните – 140. 
В сравнение с предходната година броят им на-
малява143. 

През 2010 г. в страната функционират четири 
приюта за безнадзорни деца144, в които са наста-
нени 115 деца; 10 центъра за работа с деца на 
улицата (ЦРДУ)145 с 334 деца и четири центрове 
за временно настаняване (ЦВН), чиито услуги са 
ползвани от 171 деца. 

Най-голям е броят на регистрираните случаи на 
деца на улицата и просещи деца в София, тъй 
като през последните години се наблюдават миг-
рационни процеси и струпване на голяма маса 
хора в столицата. 

В края на 2010 г. броят на децата на улицата в Со-
фия е намален чувствително. По думите на г-жа 
Мина Владимирова, директор Дирекция „Соци-
ални дейности” в Столична община, от май 2011 
г. до средата на август са регистрирани само осем 
случая на просещи деца в столицата146. Г-жа Вла-
димирова казва още: „Единствено в България има 
денонощен мобилен екип, който е от отдела за за-
крила на децата към Агенцията за социално под-
помагане. Общинска полиция също активно ра-
боти с просещите деца и възрастни”. Сигналите за 
просещи деца се приемат на телефони: 02/80 35 
900 (за София); 116 111 и 112 (за цялата страната).

Въпреки че в актуалните стратегически докумен-
ти не открихме конкретни ангажименти за борба 
с проблемите на децата на улицата, темата е кос-
вено засегната на няколко места147, като се залагат 

мерки, най-вече чрез предоставяне на социални 
усулги. В градовете, в които това явление се на-
блюдава, все по-често са налице социални услуги 
в общността или от резидентен тип, които се пре-
доставят от общините, от неправителствени орга-
низации или в партньорство между двете. 

Като позитивно развитие може да се отбележи и 
функционирането на Националната гореща те-
лефонна линия за деца 116 111. 

С подкрепата на структурните фондове и през 
2011 г. продължава изпълнението на стартирала-
та през 2009 г. схема за социални услуги за деца в 
риск с бюджет 11 767 383 лв. Отделните проекти 
по схемата стартираха в края на 2010 г., а целта 
на схемата е да подкрепи развитието и прилага-
нето на нови устойчиви и комплексни подходи за 
повишаване качеството на живот, както и превен-
ция и преодоляване на последиците от социал-
ното изключване на уязвими групи. Мерките пла-
нират развитие на редица подкрепящи дейности 
за деца и възрастни със специален фокус върху 
иновативни подходи за подкрепа. Предвидено е 
да бъдат предложени 30 услуги за преодоляване 
на социалната изолация на рисковите групи деца 
и техните семейства чрез форми като дневни цен-
трове за деца, звено „Майка и бебе”, резидент-
ни социални услуги, ЦНСТ148, преходни жилища, 
ЦСРИ149, ЦОП150  и Център за работа с деца на ули-
цата. Липсва обаче достъпна информация за раз-
витието по тези проекти към края на 2011 г.

С цел закрила на детето от всякакви форми на 
насилие и осигуряване правото на живот, свобо-
да и сигурност на личността през 2010 г. бе раз-
работен проект на споразумение за сътрудни-
чество и координиране работата на органите за 
закрила на детето на централно и местно ниво и 
Софийска районна прокуратура. Проектът се от-
нася за случаи на деца на улицата, просещи деца 
и за наблюдение на детския труд на територията 
на Столична община. В него са разписани кон-
кретните задължения и отговорности на всяка от 
страните, описана е процедура за взаимодейст-
вие при сигнал за дете на улицата, просещо дете 

142.  Например консултиране, насочване към социални услуги, съдействие.

143.   http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont

144  В Пловдив, Перник, Русе и Добрич.

145.   ЦРДУ се намират в Бургас, Сливен, Пловдив и Шумен, като в Русе, Варна и София има по два центъра за работа с деца в 
риск.

146.  http://www.focus-news.net/?id=n1556817

147.   Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Областни стратегии за развитие на социални услуги 2010-2015 г., Общински 
стратегии.

148. Център за настаняване от семеен тип

149. Център за социална рехабилитация и интеграция

150.  Център за обществена подкрепа
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и за наблюдение на детския труд. Към средата на 
ноември 2011 г. това споразумение все още не е 
подписано от министъра на вътрешните работи, 
председателя на ДАЗД, изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане, админи-
стративния ръководител на Софийска районна 
прокуратура и кмета на Столична община.

През последната година са подети и няколко по-
мащабни кампании за борба с детската просия, 
например разследване на телевизионното пре-
даване „Код Криминално”151, акции на Столична 
община, СДВР и АСП152, кампанията на сдружение 
„Деца и юноши” – Когато давате пари на просещо 
дете, помислете!” 153

151.  http://tv.dir.bg/2011/02/01/news7903689.html;

152.  http://www.sofi a.bg/pressecentre/press.asp?open=9&sub_open=51889&nxt=1155

153.  http://www.acybg.org/index.htm

Препоръка

Възможните пътища за оптимизация на 

действията на изпълнителната власт и по-

добряване на ефективността им за справя-

не с проблема деца на улицата са:

    Ясно дефиниране на проблема.

    Въвеждане на единна автоматизирана ин-
формационна система за закрила на детето.

    Предприемане на спешни действия и мо-
билизиране на по-широка обществена под-
крепа за преодоляване на социалната изо-
лация и справяне с проблема: безнадзорни 
деца, бездомни и безработни младежи и се-
мейства.

    Провеждане на конкретна политика за обе-
диняване на комплекс от мерки в различни 
сектори за съвместно изпълнение.

    При прилагането на социалното включване 
на юношите, напускащи специализираните 
институции, всяка община да предоставя 
възможност за жилищно настаняване, а не 
само алтернативата Център за временно 
настаняване.

Êîìåíòàð

Децата, които са на улицата, постоянно ни напом-
нят за слабостите в нашето общество, за тежките 
проблеми в семейството, а на макрониво – за лип-
сата на достатъчно ефективни икономически по-
литики за ограничаването на бедността и за защи-
та на най-уязвимите членове на нашето общество.

Обезпокояващ е фактът, че все още не е налице 
трайна алтернатива за децата на улицата. Като най-
популярна, а често единствено възможна остава 
алтернативата за настаняване в институция. 

Въпреки положителните тенденции за намаляване 
броя на децата на улицата през последните годи-
ни, които отчитат отговорните органи, проблемът 
все още не е напълно решен. Просещите и безна-
дзорните деца ежедневно са сред нас, а българ-
ската държава не е поела нито един конкретен 
ангажимент за намиране на решение за тези деца 
и семействата им в множеството национални стра-
тегически документи.
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Характеристика1  за изпълнението на препоръките 

на Комитета по правата на детето на ООН

(заключителни препоръки от 6 юни 2008 на КПД на ООН)

КОМИТЕТЪТ ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВАТА
ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Да извърши цялостен анализ относно причините за недоброто пред-
ставяне в училище и отпадането от училище, за да се разработят мер-
ки, които да гарантират, че всички деца от градските и селските райони 
могат да завършат задължителния курс на образование до 16-годишна 
възраст. 

Забележка! 
Все още няма такъв цялос-
тен анализ.

В учебните програми на всички училища да се разшири застъпването на 
темата за правата на човека и правото на децата на образование и да се 
въздейства на обучителния и социален живот в училище съгласно Общ 
коментар № 1 на Комитета – „Цели на образованието” (CRC/GC/2001/1)

Забележка! 
Не е направено.

Да се въведе професионално обучение и подготовка за деца, които 
желаят да се занимават със занаяти и за деца, които са отпаднали от 
училище по време на основното или средното образование.

Забележка! 
Не е напаравено.

Да разработи ефективни механизми за адекватно прилагане и преглед 
на всички планове за действие, насочени към децата и спазването на 
техните права.

Частичен напредък2. 

Да възложи на независима агенция мандат за мониторинг и популяри-
зиране правата на децата, както и осигуряване на достъпен механизъм 
за подаване на жалби от деца и техни представители.

Забележка! 
Не е направено.

Да увеличи бюджетните средства, отделяни във връзка със спазването 
правата на децата – по-специално за здраве, образование и подкрепа 
на семействата.

Забележка! 
Средствата в някои об-
ласти дори са съкратени, 
особено в бюджет 2012.

Да обърне особено внимание на социално-слабите, маргинализирани 
и пренебрегнати деца, вкл. децата от ромски произход, с цел намаля-
ване на неравенството.

Забележка! 
Налице са още по-големи 
неравенства. Няма фокус 
върху проблема.

Да подобри административния капацитет на системата за закрила на 
детето и структурите на местното самоуправление по отношение на 
планирането и управлението на бюджетните средства за нуждите на 
децата и семействата.

Забележка! 
Все още няма напредък в 
тази област.

Да подобри сътрудничеството си с гражданското общество и да раз-
шири обхвата на това сътрудничество, така че да се обхванат всички 
области, свързани с популяризиране и защита правата на децата, как-
то и прилагането на Конвенцията на всички нива. 

Забележка! 
Ограничават се ресурсите 
и възможностите за работа 
на местните граждански 
организации.

1.   Чл. 138а.  (Нов – ДВ, бр. 51 от 2009 г.)  Правилник за прилагане на закона за народната просвета: „...В характеристиката се 
посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика (държавата).” 

2.   Националната стратегия за детето 2008-2018 се операционализира чрез годишни планове, които се отчитат ежегодно. 
Напредъка по изпълнението на Плана за действие по Национална стратегия Визия за деинституционализация на децата в 
Република България също се отчита в мониторингови доклади. Все още липсва обаче механизъм за прилагане, преглед и 
отчитане на напредъка по всички действащи планове, насочени към спазването на детските права.
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КОМИТЕТЪТ ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВАТА
ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Да поощри ненасилствените, позитивни и зачитащи мнението на деца-
та методи за отглеждане и образование, и повишаване на информира-
ността сред децата относно тяхното право на закрила от всички форми 
на телесно наказание; Нарушителите да бъдат подвеждани под отго-
ворност пред съответните  административни и съдебни служби.

Незначителен напредък.

Да увеличи подкрепата за семейства с деца, особено за семействата, 
живеещи в бедност, семейства, отглеждащи деца с увреждания или са-
мотните родители.

Забележка! 
Няма напредък, бедността 
все повече се задълбоча-
ва3.

Да развие и финансово да обезпечи услуги, базирани в общността и 
насочени към семейства в риск – със социални проблеми, както и се-
мейства, отглеждащи деца със затруднения в развитието, с уврежда-
ния и здравословни проблеми

Недостатъчен напредък! 
Не се реинвестират финан-
сите от съкратените капа-
цитети на  специализира-
ните институции в новите 
услуги.

Да продължи усилията си по деинституционализация на грижите, 
като същевременно осигури подходящи алтернативни грижи за всяко 
дете.

Има значителен напредък, 
но е необходима по-сери-
озна работа в детайлите 
на проектите.

Да разработи цялостна програма за подобряване на майчиното и дет-
ското здраве, вкл. чрез предоставянето на базисни здравни грижи и 
услуги за най-уязвимите групи деца, в частност децата от ромски про-
изход и децата, живеещи в селски райони

Незначителен напредък.

Да работи в тясно сътрудничество с малцинствените общности и тех-
ните лидери, за развиване на ефективни мерки за забрана на тради-
ционни практики, които са вредни за здравето и благосъстоянието на 
децата, като  ранните бракове

Забележка! 
Няма напредък, дори има 
негативни примери от 
работата на Прокуратурата 
в тази област.

Да се разработи цялостна политика, насочена към психичното здраве, 
вкл. чрез промоция на психично здраве, превенция на суицидното и 
агресивно поведение, амбулаторна дневна грижа и услуги за стацио-
нарно лечение на непълнолетни с психични проблеми, както и разра-
ботване на програми в подкрепа на семейства с деца в риск.

Забележка! 
Няма напредък. Психично-
то здраве за децата е една 
от най-неразвитите обла-
сти в здравепозването.  

Да предприеме всички възможни мерки за осигуряване на подходящи 
жилища, саниране и развитие на инфраструктурата, така че да бъдат 
достъпни за всички семейства, вкл. тези с ниски доходи, многодетните 
семейства и ромските общности.

Забележка! 
Няма напредък, а жилищ-
ният въпрос се превръща 
във все по-значим фактор 
по отношение на изоставя-
нето на деца.

Да вземе спешни мерки за въвеждането на система за младежко пра-
восъдие в пълно съответствие с Конвенцията.

Незначителен напредък.

Да въведе адекватна система за младежко правосъдие в цялата стра-
на, вкл. съдилища за непълнолетни със специализирани по въпросите 
на децата съдии.

Забележка! 
Няма достатъчно енергич-
ни действия в тази посока.

Да се фокусира върху стратегии за превенция на престъпленията, така 
че на ранен етап бъдат подкрепяни децата в риск.

Забележка! 
Няма напредък.

3.   Вижте глава „Детска бедност и благосъстояние”.
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Приложение 1.     Състояние на координационния механизъм за 

наблюдение на „необхванати” и „отпаднали”

      Източник: Доклад за изпълнението на „Национална програма за закри-
ла на детето за 2010 г.

1.6.  Разработване и приемане на координационен механизъм за идентифициране и работа с необхванати 

и отпаднали от образователната система деца.

Съгласно чл. 43, т. 6 от Устройствения правилник на МОМН дирекция „Организация и координация” организира 
дейностите, свързани с движението на учениците и предотвратяването на отпадането им от училище. Ежеме-
сечно се събира, обобщава и анализира информация за броя на отсъствията на учениците и причините, поради 
които са направени. Със заповед на министъра на образованието, младежта и науката е регламентирано съби-
рането и обобщаването на информация за отсъствията на учениците през учебната година, което се извършва от 
РИО два пъти за учебна година. От РИО се събира, обобщава и анализира информация за обхвата на учениците 
в задължителна училищна възраст от закритите и преобразувани училища през 2010 г. На този етап няма инфор-
мация за това, как събирането на данни и анализирането им ще се използват за предотвратяване на отпадането 
от училище за 2011 г. 
Държавната агенция за закрила на детето разработи проект на функционално описание на регистър за деца, не-
обхванати от училище и за които има отворен случай в ОЗД поради наличието на някакъв риск. Воденето на ре-
гистъра е автоматично съгласно вписванията в Оценката на случая и не се изисква изрична намеса на оператор. 
За целта е разработен модел на полето “Образование” от документа “Оценка на случая”, в който са заложени ос-
новните параметри, попълването на които осигурява поддържането на регистъра за деца, необхванати в образо-
вателната система. Разработен беше проект на координационен механизъм за идентифициране на необхванати 
и отпаднали от образователната система деца, който е представен в МОМН за официално становище и приемане. 
В разработването на този координационен механизъм за идентифициране и работа с необхванати и отпаднали 
от образователната система деца са участвали представители на различни министерства и ведомства.

Приложение 2.    Образованието в КПД на ООН

      Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 
г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 
23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г.

Член 28
1.  Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето на образование и с оглед на осъществяване-

то на това право във все по-голяма степен и при еднакви възможности те по-специално трябва:
а) да направят началното образование задължително и безплатно за всички;
б)  да насърчават развитието на различни форми на средно образование, включително общо и професионал-

но образование, като ги направят достъпни и на разположение за всяко дете и вземат подходящи мерки, като 
въвеждането на безплатно образование и предоставяне на финансова помощ в случай на необходимост;

в)  да направят висшето образование достъпно за всички на основата на способностите и с всички подходящи 
средства;

г)  да направят образователната информация и тази за професионално обучение и ориентация налична и 

достъпна за всички деца;
д)  да вземат мерки за насърчаване на редовното присъствие в училищата и намаляване процента на деца-

та, напуснали училище.
2.  Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки за осигуряване спазването на 

училищната дисциплина по начин, съвместим с човешкото достойнство на детето и в съответствие с тази 
Конвенция.

3.  Държавите – страни по Конвенцията, подпомагат и насърчават международното сътрудничество по въпро-
си, отнасящи се до образованието и по-специално с оглед да допринесат за премахване на невежеството 

и неграмотността в целия свят и да улеснят достъпа до научни и технически знания и съвременни методи за 
преподаване. В това отношение особено трябва да се вземат предвид нуждите на развиващите се страни.

Приложения
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Член 29
1.  Държавите – страни по Конвенцията, се споразумяват, че образованието на детето трябва да бъде насочено 

към:
а)  развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и физически способности до най-пъл-

ния им потенциал;
б)  развитието на зачитането на човешките права и основните свободи и на принципите, провъзгласени в 

Устава на Организацията на обединените нации;
в)  развитието на чувството на уважение към родителите на детето, към неговата собствена културна само-

личност, език и ценности, към националните ценности на страната, в която детето живее, на страната, от 

която то произхожда, и на цивилизации, различни от неговата собствена;
г)  подготовката на детето за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толе-

рантност, равенство между половете и дружба между всички народи, етнически, национални и религиозни 
групи и коренно население;

д)  развитието на чувството на уважение към природната среда.
2.  Никоя разпоредба от този член или от член 28 не следва да се тълкува по начин, който да накърнява свободата 

на всяко физическо или юридическо лице да учредява и ръководи образователни институции, при условие че 
бъдат спазени принципите, изложени в точка 1 на този член, и че образованието, давано от такива институции, 
отговаря на минималните стандарти, които могат да бъдат установени от държавата.

Приложение 3.     Препоръки на Комитета за правата на детето 

на ООН към България (2008)

1.  Комитетът препоръчва на държавата:
a) Да увеличи бюджетните средства, отделяни за образование.
b)  Да извърши цялостен анализ относно причините за недоброто представяне в училище и отпадането от учи-

лище, за да се разработят мерки, които да гарантират, че всички деца от градските и селските райони могат да 
завършат задължителния курс на образование до 16-годишна възраст.

c)  Да увеличи усилията за интегриране на деца от ромски произход в общообразователната система чрез 
насърчаване на обучения за учителите, подобрения в учебните програми и подходящи преподавателски и 
обучителни методи, както и интензивно обучение и участие на родителите.

d)  Децата с увреждания да бъдат интегрирани в общообразователната система, като се осигурят необхо-
димите материални ресурси и персонал в училищата, които ще работят с тези деца; да сведе до минимум 

броя на училищата за деца със специални образователни потребности съгласно Общ коментар № 9 на 
Комитета – „Правата на децата с увреждания” (CRC/C/GC/9).

e)  Като вземе предвид Общ коментар № 7 на Комитета – „Прилагане правата на децата в ранна детска възраст” 
(CRC/C/GC/7/Rev.1), да разшири програмите за ранно детско развитие и предучилищно образование, така 

че да станат достъпни за повече деца, като задължителната година за предучилищна подготовка да се из-
ползва за по-добра подготовка за образование на деца от етнически малцинства, в частност децата от ромски 
произход и тези с увреждания.

f )  Да повиши качеството на училищното образование чрез въвеждане на интерактивни преподавателски ме-

тоди, по-добро оборудване на училищата, по-добра подготовка на учителите за преподавателска дейност, 
както и включване в специализирани курсове и подготовка на учителите в процеса на реформи.

g)  В учебните програми на всички училища да се разшири застъпването на темата за правата на човека и 

правото на децата на образование и да се въздейства на обучителния и социалния живот в училище 

съгласно Общ коментар № 1 на Комитета – „Цели на образованието” (CRC/GC/2001/1).
Да се въведат професионално обучение и подготовка за деца, които желаят да се занимават със занаяти, и 

за деца, отпаднали от училище по време на основното или средното образование.
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Съдържание
ОгаНиЗации члеНОве  На НациОНалНа мрежа За децата

Област Благоевград
•  Сдружение  „Обществен съвет по образова-

ние” – Гоце Делчев 

Област Бургас
•  Сдружение  „Верният настойник” – Бургас
•  Асоциация  „Деметра” – Бургас
•  Сдружение  „Областен ромски съюз” – Бургас
•  Сдружение  „Усмивка” – Бургас

Област Варна
•  Асоциация на родителите на деца  

с дислексия – Варна
•  Сдружение  „Гаврош” – Варна
•  Фондация  „Карин дом” – Варна
•  Сдружение  „Междуетническо партньорство” 

– Варна
•  Сдружение  „НАСО” – Варна
•  Фондация  „Радост за нашите деца” – Варна
•  Сдружение  „Съучастие” – Варна

Област Велико Търново
•  Център за междуетнически диалог и толе-

рантност АМАЛИПЕ – Велико Търново

Област Враца
•  Сдружение  „1 юни” – Бяла Слатина
•  Сдружение  „Дом на науката и техниката” – 

Враца
•  Сдружение  „Нов път” – с. Хайредин
•  Училищно настоятелство на ОУ „Христо  

Ботев” –  с. Търнава

Област Добрич
•  Фондация  „Ръка за помощ” – Добрич

Област Кърджали
•  Сдружение  „Инициатива за развитие – Кър-

джали решава” – Кърджали

Област Кюстендил
•  Родителско настоятелство на ЦДГ „Калина” –  

Дупница

Област Ловеч
•  Сдружение  „Екомисия 21 век” – Ловеч

Област Монтана
•  Обществен съвет по образование – Беркови-

ца
•  Фондация Шам – Монтана

Област Пазарджик
•  Фондация  „Бъдеще” – Ракитово
•  Фонд за превенция на престъпността ИГА – 

Пазарджик
•  Фондация „Социални практики в общността” – 

Пазарджик
•  Сдружение  „Развитие” – Ракитово

Област Перник
•  Фондация  „П.У.Л.С.” – Перник

Област Плевен
•  Плевенски обществен фонд  „Читалища” – 

Плевен

Област Пловдив
•  Асоциация  „Голям брат, голяма сестра” – 

Пловдив
•  Национален алианс за работа с доброволци – 

Пловдив

Област Разград
•  Сдружение „Жанета” – Разград
•  Асоциация „Интегро” – Разград
•  Младежки форум 2001 – Разград

Област Русе
•  Сдружение „Еквилибриум” – Русе
•  Фондация „Каритас – Русе” – Русе
•  Клуб „Отворено общество” – Русе

Област Силистра
•  Женско дружество  „Екатерина Караве- 

лова” – Силистра
•  Сдружение  „Надежда за добро бъдеще” –  

Силистра

Област Сливен
•  Фондация  „Здравето на ромите” – Сливен

Област София-град
•  Фондация  „Агапедия – България”
•  Сдружение  „Алфа клуб – да оцелееш”
•  Асоциация на професионалистите за психич-

но здраве в детските градини и училищата  
в Република България

•  Асоциация  „Родители” 
•  Българска асоциация на осиновени  

и осиновители
•  Българска асоциация за семейно планиране  

и сексуално здраве
•  Фондация  „Българско дете” 
•  БНК  „Заедно за децата”
•  Българска тренировъчна централа
•  Сдружение  „Дете и пространство”
•  Сдружение  „Деца и юноши”
•  Фондация  „Еврика”
•  Фондация   „Екип”
•  Сдружение  „Естествено”
•  Фондация  „Заедно в час”
•  Фондация  „За нашите деца”
•  Фондация  „Здраве и социално развитие”
•  Институт за социални дейности и практики
•  Сдружение  „Лайънс Клуб Кибер Витоша Нет”
•  Фондация  „Надежда за малките”
•  Национална скаутска организация на България

•  Национален ученически екопарламент
•  Сдружение  „Общество за всички”
•  Фондация  „Пайдея”
•  Фондация  „Партньори – България” 
•  Проект  „Права на човека”
•  Фондация  „Приложни изследвания и кому-

никации” 
•  Фондация  „Приятели 2006”
•  Сдружение  „Приятелско сърце”
•  Фондация  „Сийдър”
•  Фондация  „Стъпка за България”
•  Театрално-социална формация „Театър Цвете”
•  Сдружение  „Фрийрън България”
•  Сдружение за педагогическа и социална по-

мощ за деца ФИЦЕ-България
•  Фондация за децата в риск по света
•  Фондация  „Център Надя”
•  Сдружение  „Център за приобщаващо обра-

зование”
•  Център за психосоциална подкрепа
•  Habitat for Humanity
•  Outward Bound България
•  SOS Детски селища – България

Област София
•  Сдружение  „За един по-добър живот” – Че-

лопеч

Област Стара Загора
•  Сдружение „Бъдеще за децата с уврежда- 

ния” – Казанлък
•  Читалище  „Възродена искра” – Казанлък
•  Сдружение  „Детелини” – Чирпан
•  Национална асоциация на ресурсните учите-

ли – Стара Загора
•  Сдружение  „Приятели 2011” – Чирпан
•  Сдружение  „Самаряни” – Стара Загора
•  Сдружение  „Свят без граници” – Стара Загора

Област Търговище
•  Клуб на нестопанските организации – Търго-

вище

Област Хасково
•  Асоциация на народните читалища – Димит- 

ровград
•  Сдружение  „Деца и семейства” – Хасково
•  Фондация  „Подари усмивка” – Димитровград

Област Шумен
•  Асоциация SOS жени и деца, преживели  

насилие – Нови пазар
•  Женско ромско сдружение  „Хаячи” – Нови 

пазар

Област Ямбол
•  Фондация  „Болни от астма” – Ямбол



Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е организация с идеал-
на цел, която включва 96 НПО, работещи в сферата на деца-
та и семействата в България.

Мисията на НМД е да заздрави и улесни сътрудничеството 
между сродните неправителствени организации и всички 
заинтересовани страни с цел гарантиране правата и бла-
госъстоянието на децата.

София 1000, ул. Цар Симеон №55 
тел. / факс: + 359 2 988 82 07 
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Издава:

Този доклад се издава с подкрепата на фондация „Оук” –  
Швейцария (Oak Foundation) и уНИЦЕФ – България.

Докладът е изготвен от екип на Национална мрежа за  
децата. Заключенията и тълкуванията, които се съдържат 
в настоящия документ, представляват мнението на екс-
пертите и по никакъв начин не следва да се приемат като  
становище или официална позиция на фондация „ОУК” 
и УНИЦЕФ. 
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