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Списък на използваните съкращения

АМВР Академия на Министерство на вътрешните работи

АСП Агенция за социално подпомагане

ВКП Върховна касационна прокуратура

ВУИ Възпитателно училище – интернат

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца

ДОС Държавен образователен стандарт

ДПС Детска педагогическа стая

ДСП Дирекция „Социално подпомагане”

ЕСФ Европейски социален фонд

ЗЖ Защитено жилище

ЗОП Закон за обществените поръчки

ЗСПД Закон за семейните помощи за деца

КЗД Комисия за защита от дискриминация

КСУДС Комплекс за социални услуги за деца и семейства

МВнР Министерство на външните работи

МВР Министерство на вътрешните работи

МЗ Министерство на здравеопазването

МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката

МП Министерство на правосъдието

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НЗОК Национална здравноосигурителна каса

НПО Неправителствена организация

НСЗД Национален съвет за закрила на детето

НСИ Национален статистически институт

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България

НЦООЗ Национален център по опазване на общественото здраве

ОЗД Отдел „Закрила на детето”

ОПЛ Общопрактикуващ лекар

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПСП В Пречиствателни съоръжения за питейни води

СД към ДАЗД Съвет на децата към ДАЗД

СЗО Световна здравна организация

СОП Специални образователни потребности

СПИ Социално-педагогически интернат

СПСОВ Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

ЦКБППМН Централна комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип

ЦОП Център за обществена подкрепа



Скъпи приятели, 
колеги и съмишленици,

Пред вас е второто издание на годишния доклад на 
Национална мрежа за децата „Бележник 2013: Ка-

къв е средният успех на държавата в грижата за 

децата?”. Бележникът оценява, както в училище, как 
правителството и администрацията са изпълнявали 
държавните ангажименти към децата през изминала-
та календарна година. Това е алтернативен документ, 
който критично и независимо представя граждан-
ския поглед към политиките за детето. Бележникът 

е продукт, който събира усилията на много хора – не само в Национална мрежа за 
децата, но и извън нея. Това са практици, ежедневно работещи с деца и семейства, 
както и експерти и преподаватели, които прилагат научни методи в практиката – все 
хора, чиято мисия е да правят живота на децата по-добър. 

Целта на документа е да даде реална оценка на ситуацията, в която живеят днес деца-
та на България. Отделните бележки са важни, но значително по-важен е отчетеният 
напредък по изпълнението на обещанията в сравнение с предходната година. В ня-
кои области отчитаме напредък, в други – застой, а в трети регистрираме отслабена 
активност и дори негативни тенденции. 

2013 година започна с бурни политически и граждански страсти. Въпреки някои 
крайности, на които станахме свидетели, има един научен урок и той е, че полити-
ците и държавната администрация трябва да работят по-активно за гражданите и с 
гражданите за постигане на по-добро качество на живот в България. Децата и техни-
те семейства са неразделна част от обществените процеси и детското благоденствие 
не може да бъде разглеждано изолирано от проблемите на семейството, заетостта, 
социалните услуги, образованието, здравето, правосъдието и пр. Всички тези въпро-
си касаят възрастните, но най-много засягат децата поради тяхната специфична, уяз-
вима и зависима позиция. 

От Бележник 2013 е видно, че децата страдат! Дали ще съумеем да променим това и 
да гарантираме благополучие за българските деца, зависи както от личната и профе-
сионалната отговорност на политиците и държавните служители, така и от усилията 
на гражданите. Днес ние трябва да стъпваме на постиженията и да градим, а не да 
започваме всичко отначало, защото безспорно има и постижения. Съществуват из-
следвания, анализи и документи, които показват в каква посока трябва да се рефор-
мират системите и къде трябва да се концентрират усилията. Нужни са политическа 
воля, отговорна и действена държавна администрация и гражданско съгласие по 
ключовите реформи за детето.

В последните няколко реда бих искал да благодаря на всички, които се включиха 
в работата по Бележника. Без тях нямаше да можем да постигнем търсените ка-
чество и изчерпателност. Благодаря и на всички читатели за това, че отделят време 
и прелистват този документ. Най-вече благодаря на тези, които ще вземат нещо 
конкретно от Бележника и ще го приложат в практиката, за да се подобри животът 
на децата ни.

Георги Богданов,

Изпълнителен директор,
Национална мрежа за децата
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Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на всички, които доп-
ринесоха за изготвянето на доклада „Бележник 2013: Какъв е средният успех на дър-
жавата в грижата за децата?”. Благодарим на авторите, които разработиха отделните 
части от доклада. Признателни сме за подкрепата на организациите – членове на 
мрежата, и за усилията и усърдието на колегите, които коментираха и редактираха 
отделни части от Бележника. Изказваме особени благодарности за съдействието на 
ирландската организация Алианс за детски права (Children’s Rights Alliance), чийто 
„Годишен бележник” ни вдъхнови за настоящото начинание.

Благодарим и за усилията на служителите от Министерството на труда и социалната 
политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството 
на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на дете-
то и Националната здравноосигурителна каса, които изготвиха отговорите по много-
бройните заявления за достъп до обществена информация за целите на Бележника.

Изказваме своята особена признателност към членовете на външната оценяваща 
комисия, които ни дариха своите време, усилия и експертиза, за да определят окон-
чателните оценки и да допълнят препоръките в доклада.
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„Бележник 2013: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” 
е втори пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Докладът оценява 
изпълнението в рамките на календарната 2012 г. на избрани държавни ангажименти 
в сферата на политиките за деца и семейства в България.

Основната цел, която си поставихме с разработването на Бележника, е да извършва-
ме ежегоден, независим мониторинг по правата на децата, основан на поетите анга-
жименти от страна на правителствата и подкрепен от факти и данни. Докладът пред-
лага и препоръки, които да подкрепят процеса на вземане на решения от страна на 
държавната администрация.

Изборът на темите и ангажиментите е основан на подробен преглед на всички на-
ционални стратегии, планове и програми, засягащи политики или мерки, свързани с 
децата. За първото издание на доклада подбрахме ангажименти, чието изпълнение 
е предвидено само за 2011 г. или за по-дългосрочен период от време. Придържахме 
се основно към два критерия за приоритетност на проблемите – значимост и въз-
можност за решаване.

Ангажиментите, разгледани в настоящия Бележник, избрахме, водени от принципа 
за последователност. Запазихме тези, чийто срок за изпълнение продължава и през 
2012 г., а на мястото на обещанията с изтекъл срок подбрахме нови ангажименти, 
засягащи същите или близки проблеми. По този начин имаме възможност в динами-
ка да проследим как държавата се справя с определени предизвикателства и дали 
действията за решаване на идентифицираните проблеми са обвързани с отправени-
те през предходната година препоръки.

„Бележник 2013” съдържа 5 области (учебни предмета), 16 подобласти и 40 ангажи-
мента. Анализите включват: кратко описание на ангажимента; описание на фактите 
и данните от експертното проучване и от отговорите на държавните институции по 
конкретния ангажимент; препоръки за неотложни действия (конкретни стъпки и 
възможни направления на работа).

В търсене на максимална справедливост използвахме факти и данни, предоставени 
от самите институции по реда на Закона за достъп до обществена информация. Ос-
таналите източници са доклади на институции, независими изследователи и непра-
вителствени организации, както и публикации в медиите. Тъй като докладът е разра-
ботван в рамките на 2012 г., поместените данни се отнасят предимно за 2011 г. Когато 
липсваха достъпни такива, използвахме най-актуалните налични данни, които очер-
тават общата картина и състоянието на политиката. Всички данни и източници на 
информация цитирахме в текста на Бележника в подкрепа на изводите и оценките 
по отделните ангажименти и в уверение на това, че анализът стои върху надеждни 
източници, а не е субективен израз на мнението на НМД. 

Избраните „обещания” за анализ са от различен порядък. Някои са съвсем конкретни 
мерки, други са набор от мерки, а трети представляват цялостни политики. За част от 
тях може категорично да се каже дали са реализирани. Оценяването на изпълнение-
то по други изисква експертно разглеждане на целия контекст, в рамките на който то 
се развива. 

Нашата задача беше да отчетем промените по отношение на изпълнението на анга-
жиментите, да отбележим какво е направено. Там, където липсва напредък и няма 
политически действия, оценката е слаба, макар и на места да е поставен по-дълъг 
срок за изпълнението на ангажимента. Не сме пропуснали и да поощрим положени-
те усилия и позитивното развитие, дори и при липса на конкретни резултати или при 
непълно изпълнение на разглежданите ангажименти.

Оценяването е аналогично на това в образователната система. Първоначалните 
оценки бяха предложени от експертите, разработили съответните аналитични части, 
и впоследствие потвърдени от гражданските организации, членове на НМД. Оконча-
телните оценки са съгласувани и валидирани с група от външни оценяващи експерти 
– общественици и професионалисти с опит и отношение към засегнатите проблеми. 

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

Методологически бележки*
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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

ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТИ
ОЦЕНКА СРЕДНА ОЦЕНКА

2012 2013 2012 2013

1.

Конвенция на 
ООН за правата 
на детето

Недискриминация 2.00 2.00 2.88 2.71

Мнение на децата 3.00 3.25

Детска бедност и 
благосъстояние

3.17 2.50

Сигурна и здравословна среда 3.50 3.50

2. 

Семейна среда 
и алтернативни 
грижи

Семейна среда 2.33 2.67 3.14 2.93

Деца в институции и 
деинституционализация

4.00 3.00

Осиновяване 3.00 3.50

3. 

Здравеопазване

Болнична и доболнична помощ 3.50 2.50 2.79 2.38

Психично здраве 2.00 2.00

Детска смъртност 3.00 3.00

4. 

Образование

Ранно детско обучение и грижа 2.00 3.00 2.68 3.00

Училищно образование 2.80 3.67

Приобщаващо образование 2.50 2.00

Здравно и гражданско 
образование

3.00 3.33

5.

Детско 
правосъдие

Правосъдие – приятел на 
детето

3.75 3.50 3.56 3.44

Пренебрегване и злоупотреба 
с деца

3.25 3.33

Деца на улицата 4.00

ГОДИШЕН УСПЕХ 3.00 2.90

Оценки 2013 г.
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I.  Общи принципи по Конвенцията 
на ООН за правата на детето

Правителството и държавната администрация получават (3-) за изпълнението през 
2012 г. на ангажиментите, свързани с общите принципи по Конвенцията на ООН за 
правата на детето (недискриминация, мнение на децата, борба с бедността, сигурна 
и здравословна среда). 

Оценката е (3-) защото: 
У нас все още няма независим орган, който да следи за спазването на правата на де-
цата – нито специално звено за борба срещу дискриминацията на деца към Комиси-
ята за защита от дискриминация, нито специализиран омбудсман за детето. Все пак 
през годината сред функциите на Омбудсмана на Републиката беше добавен изричен 
текст – „защитава правата на децата”. Последното обаче не отговаря в достатъчна сте-
пен на препоръките на Комитета по правата на детето към България.
Социалната равнопоставеност на момичетата и жените не е сред приоритетите на 
институциите. Не са предприети действия за промяна на стереотипните нагласи към 
мястото на момичетата и жената в семейството и в обществото. Все още липсва карта 
на регионите и на групите, сред който този проблем е най-силно изразен. 
Правото на мнение на децата остава едно от най-неразпознаваните и объркващи 
права както за самите деца, така и за възрастните и професионалистите. Направе-
ните през 2012 г. конкретни стъпки в посока регламентиране на детското участие са 
ценни и заслужават положителен отзвук в обществото.
Няма никакво развитие по отношение на достигане индикаторите за намалено рав-
нище на бедността сред домакинствата с деца. Напротив, тенденцията е негативна. 
Детската бедност в България е най-високата в Европа и през последните години, 
вместо да вървим към решение на проблема, той все повече се задълбочава. Повече 
от половината деца у нас живеят в риск от бедност, а бедните деца са колкото цялото 
население на област Стара Загора. Бедността сред многодетните семейства от дома-
кинствата с три и повече деца добива потресаващи размери.
Липсват стандарти за социална работа с деца за натовареност и брой активни случаи 
на социален работник. Служителите в отделите „Закрила на детето” (ОЗД) продъл-
жават да функционират в режим на стрес и опасност от прегаряне въпреки пред-
приетите през годината мерки за назначаването на нови социални работници, уве-
личението на заплатите в системата и приетата политика за кариерно развитие. И 
старите, и новите служители в ОЗД все така работят с крайно ниско заплащане, без 
обучение и супервизия и при недостиг на всички видове ресурси.

Фактите през 2012 г.: 
   Децата масово се приемат като незавършени хора по пътя към зрелостта без право 

на мнение и участие.
   Много деца останаха лишени от правото да се възползват от услуги за ранно детско 

развитие и детски градини поради липса на такива услуги или поради бедност.
   Децата, участници в правни процедури, продължават да бъдат манипулирани, раз-

питите са многократни, средата е неподходяща, липсва подготовка на децата и на 
специалистите.

   Услугите в общността за подкрепа на децата с увреждания са недостатъчни, архи-
тектурната среда е недостъпна, а системата на образованието не е готова да пре-
достави равен достъп за тях.

Резюме
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   Децата от институциите са подложени на различни форми на дискриминация, а 
водещият признак е социалното положение.

   Неправителствените организации, обединени в НМД, предложиха в структурата на 
Омбудсмана да се създаде специална длъжност „Омбудсман по правата на детето”. 
Предложението беше разгледано в парламентарните комисии и не беше прието.

   През последните пет години в България процентът на отпадащи момичета, за раз-
лика от осреднените данни за ЕС, превишава процента на отпадащи момчета (16% 
срещу 14%).

   Ранната раждаемост спада, но остава сравнително висока (7799 деца за 2011 г.), с 
всички здравни и социални последици за майката и детето. Устойчиво висок е и 
броят на абортите на момичета до 19-годишна възраст1. 

   Нарастват хранителните разстройства сред децата. Според последното изслед-
ване 20% от подрастващите са с риск от анорексия, като 20.4% от момичетата на 
14 – 19 години и 8% от момчетата в тази възраст имат проблеми в хранителното 
поведение.

   Тревожна е статистиката на опитите за самоубийство и самоубийствата сред деца-
та. През 2011 г. 449 деца са посегнали на живота си. От тях – 394 момичета.

   Броят на децата, пострадали от престъпления, остава без съществени промени, 
като се наблюдава значителен превес на момичетата.

   Макар и с година закъснение, през 2012 г. бяха разработени Харта и Механизъм за 
детско участие и стартира модел за апробирането им. Документите са ценни, но 
съдържат някои аспекти, които подлежат на преосмисляне с оглед на постигане на 
достъпно, всеобхватно и автентично детско участие.

   Показателят „риск от бедност и социално изключване” при децата в България е 
51.8% при средна стойност за ЕС 27.0%.

   Бедни са 28.9% от всички деца в страната, което представлява нарастване с 2.2-про-
центни пункта в сравнение с предходната година.

   От 65.2% през 2009 г. бедността сред домакинствата с три и повече деца се повиши 
до цели 78.2% през 2010 г. 

   През 2012 г. в ОЗД започнаха работа 220 новоназначени социални работници, но 
с по-ниско заплащане от останалите колеги (което ще остане непроменено през 
следващите три години), без въвеждащо обучение и супервизия, без право на ко-
мандировъчни и без осигурени компютри. Текучеството не закъсня.

   Годишно на един социален работник у нас се падат минимум 85 нови сигнала, без 
да се броят отворените случаи от предходните години (според добрите практики 
общият брой случаи трябва да е не повече от 35).

   Има Национална програма за околна среда и здраве и план за действие към нея 
със специален раздел „Детско здраве – околна среда”. Има и мярка за оценка на 
качеството на водите с оглед на риска за детското здраве. Очакваният резултат от 
изпълнението на тази мярка обаче е „Доклад за качеството на бутилираните води 
на пазара по отношение на изискванията на децата”.

Препоръки:
   Да се предприемат конкретни действия по организиране на омбудсман за детето 

като независим орган съгласно препоръките на Комитета по правата на детето; да 
се приемат необходимите за целта промени в Закона за омбудсмана.

   Да се положат специални усилия за широко информиране на обществото, вклю-
чително на децата, по въпросите за правата на детето и спецификата на неравното 
третиране.

   Да се организира събиране на достоверни, по единна методика данни по признак 
пол, които да позволяват анализ, оценка на въздействието по пол и др.; да се запо-
чне процесът на изработване карта на проблема, като се имат предвид различните 
измерения на нарушаването на правата на момичетата и жените. 

   Да се включат начини за участие на деца извън училище – деца от самостоятелна 
форма на обучение, отпаднали от училище и деца в риск, например чрез системата 
на Агенцията за социално подпомагане и/или чрез центрове и услуги в общността.

1.  По данни на НЦООЗ 2042 аборта за 
първите 9 месеца на 2012 г.
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II. Семейна среда и алтернативни грижи

   Да се предвидят форми и средства за включване на родителите в модела на детско 
участие. 

   Да се въведат облекчения на данъците и таксите за родителите, включително фор-
ми на реално семейно подоходно облагане, което да отчита броя членове на се-
мейството. 

   Да се прекрати практиката на дискриминация на децата според поредността на 
тяхното появяване в семейството (в момента еднократната помощ при раждане 
намалява при трето и следващо дете).

   Да се въведе индексация към пенсията на майката (или на двамата родители) в 
зависимост от броя на децата и степента на тяхното образование – създаването на 
граждани е не по-малко важно от създаването на национален продукт2.

   Да се осигурят достъпни и достатъчни като брой и видове услуги и форми на грижа 
за отглеждането на деца (детски градини, родителски кооперативи и други форми 
за отглеждане), както и специални програми и мерки за защита и подкрепа на са-
мотните родители и многодетните семейства в страната.

   Да се обвържат социалните помощи със социална работа. 
   Да се разработят в режим на широки консултации и да се въведат в практиката 

стандарти за социална работа с деца – натовареност и брой на активни случаи за 
социален работник.

   Да се повиши капацитетът на ОЗД, като се осигурят достойно заплащане, въвежда-
що, поддържащо обучение и професионална супервизия.

   Дейностите по проекта за укрепване капацитета на Агенцията за социално подпо-
магане (АСП) да протичат при повече прозрачност и консултативност.

   Да се идентифицира проблемът с постоянния достъп до качествена вода и да се 
изготви карта на най-уязвимите групи деца по населени места и с факторите на 
средата, определящи повишения риск за здравето; да се разработи национална 
програма по темата с конкретни мерки и индикатори, отчитащи реално ситуацията 
с достъпа до вода за всички деца.

Правителството и държавната администрация получават (3-) за изпълнението през 
2012 г. на ангажиментите, свързани с гарантиране правото на децата да живеят в се-
мейна среда и с изпълнението на политиката по деинституционализация. 

Оценката е (3-) защото:
Все още не е осигурена социално-психологична подкрепа по превенция на изоста-
вянето във всички родилни отделения в страната. Социални работници подкрепят 
младите майки в риск само в АГ отделенията в областните болници, а Министерство-
то на здравеопазването (МЗ) абдикира от отговорността да разработи и въведе в 
болниците процедури за съобщаване на диагнозата за увреждане на новородените 
и възможностите за ранно консултиране на родителите.
През 2012 г. няма разработен минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на 
семейството. Липсва разбиране за необходимостта от политики за подкрепа на ро-
дителството и от универсални, интегрирани и достъпни услуги, целящи да спрат за-
дълбочаването на проблемите и изпадането на семейството в криза. С очакване за 
положителен развой се отбелязва, че новоразкритите услуги в общността се обвърз-
ват с общинските и областните стратегии за развитие на социалните услуги. 
За усъвършенстване на системата за планиране на социалните услуги се изпълнява 
конкретен проект, но дейностите по него засега са фокусирани единствено върху 
лица, напускащи домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), и хора с 
увреждания, чакащи настаняване в институции. Останалите групи деца и семейства 
в риск остават изключени. Напредъкът се отчита единствено по линия на планиране-
то, а разкриването и предоставянето на услуги остават далеч от нуждите.

2.  Пълна къща – Клуб на 
многодетните родители към 
Асоциация „Родители”, 2009. 
Предложения за промяна 
в държавната политика 
по отношение на децата и 
семейството.
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Все още не е разработен и въведен нов механизъм за финансиране на социалните 
услуги, обвързан с качеството и нуждите на клиентите. Финансирането е на база ка-
пацитет и еднаква сума за дете на година, което не дава възможност за съобразяване 
с индивидуалните потребности на потребителите.
Статистически погледнато, настаняването на деца в приемна грижа бележи нара-
стване с около 30% през 2012 г. 3 Въпреки това развитието на приемната грижа през 
проект „И аз имам семейство” от страна на държавата се очерта по-скоро като про-
блемен, отколкото като успешен процес поради непълноти в планирането на дей-
ностите и очакваните резултати.
Реформирането на 8-те пилотни ДМСГД се развива необосновано бавно. Планирането 
на новите здравно-социални услуги изостава и забавя реформите в инфраструктурата.
Като цяло осиновяването остава на заден план в изпълнението на политиката по де-
институционализация и не е ясно колко осиновители и деца ползват услуги за под-
крепа. Все пак се отчита напредък по отношение на синхронизирането на процеду-
рите по приемна грижа и осиновяване.

Фактите през 2012 г.: 
   През 2011 г. МЗ отговори, че изработването на процедури във всички неонатоло-

гични отделения за съобщаване на диагнозата за увреждането и възможностите за 
консултиране предстои4. През 2012 г. МЗ прехвърли тази отговорност на „институ-
циите, ангажирани в дейностите по създаване на социални услуги по превенция на 
изоставянето на децата [...] (АСП, МТСП)“5.

   Достъп на социален работник по превенция на изоставянето се осигурява един-
ствено в акушеро-гинекологичните (АГ) отделения на областните болници.

   В страната са разработени областни и общински стратегии за развитието на соци-
алните услуги, основани на анализ на потребностите в общността, но няма меха-
низъм за въвеждането на услугите. Решението за това кои услуги да се развиват в 
дадена община през съответната година зависи по-скоро от наличните средства 
по националните проекти, финансирани от европейските фондове.

   Стратегиите са фокусирани само върху децата в риск и липсва разбиране за необ-
ходимостта от интегриран подход, а именно подкрепа по отношение на социални, 
здравни, образователни, жилищни, транспортни и други проблеми едновременно.

   Изпълняват се няколко проекта за деинституционализация на деца от различни 
видове домове, в които е заложено планиране на пакет от услуги за подкрепа на 
семействата, но тези инициативи не са синхронизирани – както помежду си, така и 
с общинските и областните стратегии.

   Липсата на ясна дефиниция за минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа 
на семейството, както и възприетият подход за планиране „на парче”, основан пре-
ди всичко на проекти, финансирани от структурните фондове, поддържат нерав-
номерното разпределение на услугите.

   Обнадеждаваща инициатива е стартирането на проект „Подкрепа”, който цели да 
подобри взаимодействието и координацията между проектите по деинституцио-
нализация.

   Като развитие в системата за планиране на социалните услуги през 2012 г. се отчи-
та, че в рамките на проект са анализирани потребностите от услуги на настанените 
в ДДЛРГ и на лицата с увреждания, чакащи настаняване в специализирани инсти-
туции.

   Утвърдените финансови стандарти за социални услуги в общността не са адекват-
ни за осигуряване, развитие и управление на човешкия ресурс и водят до негатив-
ни последствия за качеството на предоставяните услуги.

   ЦНСТ се приемат като основна алтернатива за децата от ДДУИ. Финансирането по 
стандарт от 7255 лв. годишно на дете е критично ниско и едва покрива базовите 
необходимости на децата. Няма никаква възможност издръжката да се диферен-
цира в зависимост от техните потребности.

   Към 30 септември 2011 г., когато проектът за развитие на приемната грижа старти-
ра, общият брой утвърдени приемни семейства беше 935, а настанените в приемна 
грижа деца бяха 792. 

3.  Към септември 2011 г. 
настанените в приемни семейства 
деца са били около 800, а към 
септември 2012 те са 1027.

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

5.  Справка от МЗ по заявление 
за достъп до обществена 
информация съгласно заповед на 
МЗ № РД 28-179, изх. № 93-00-37 
от 19.10.2012 г.

6.  Данни на АСП. Развитие на 
приемната грижа към 30.09.2011 и 
към 30.09.2012 г.
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   Година по-късно, към 30 септември 2012 г., общият брой утвърдени приемни се-
мейства е 1291 (с 356 повече), а настанените в приемна грижа деца са 1027 (с 235 
повече)6.

   Целта на проекта за развитие на приемната грижа, изпълняван от държавата, е за 
две години да се изведат най-малко 600 деца от институции. В същото време броят 
на децата, постъпили само в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) 
през 2011 г., е 2508.

   Положителна промяна в развитието на проекта са предприетите от АСП мерки 
за допълнителна подкрепа на общинските екипи по приемна грижа, с които през 
2013 г. ще работят външни консултанти.

   Пилотните 8 ДМСГД ще се преструктурират през етапите планиране на услугите; 
изграждане на инфраструктура; извеждане на децата; издръжка на услугите. По 
проекта за изграждане на инфраструктура през 2012 г. се работи основно за под-
готовка на обществени поръчки.

   Забави се наемането на експертите за оценяване на децата и техните семейства. 
Работата по оценяването започна в края на 2012 г. и предстои да приключи в нача-
лото на 2013 г.

   През годината МЗ и АСП отчетоха предложение на нови услуги за замяна на съ-
ществуващите ДМСГД, но процедурата за финансиране на заместващите услуги не 
беше отворена поради забавянето на дейностите по оценки на децата и реформа-
та на инфраструктурата.

   Извън държавните проекти за пилотно закриване на 8-те ДМСГД като положително 
развитие трябва да се отбележи желанието на МЗ да увеличи броя на закриваните 
домове. Съвместно с неправителствени организации се работи в още 5 ДМСГД в 
страната.

   Съществува задължително изискване за подготовка на кандидат-осиновители и на 
деца по утвърдена програма, но липсват конкретна методика за провеждане на 
обучението, както и адекватна ресурсна подкрепа.

   Ангажиментите за развитие и подкрепа на осиновяването „изпаднаха” като обект 
на отчитане в изпълнението на Плана за действие по деинституционализация и 
осиновяването през 2012 г. остана на заден план в политиката по развитие на ал-
тернативна грижа.

   Процесът по осиновяване продължава да е разпокъсан между множество служ-
би и по-скоро объркващ, отколкото подкрепящ и насърчаващ. Няма стандарт за 
обучения на кандидат-осиновителите, липсва регламент за място и участници на 
срещите, което често травмира детето или кандидатите, наблюдението протича 
формално.

   Продължи да съществува безпрецедентната практика на т.нар. „разсиновяване”7, 
не беше прекратена и практиката „тайна на осиновяването“, при която произходът 
и роднинските връзки на детето се скриват и/или заличават от досието му.

   Като напредък и демонстрация на политическа воля за усъвършенстване на проце-
дурите, свързани с осиновяването, се отчита работата на междуведомствената ра-
ботна група за синхронизиране на процедурите по приемна грижа и осиновяване.

Препоръки:
   Да се създадат единни стандарти по превенция на изоставянето, които да се спаз-

ват както от ОЗД, така и от всички АГ и детски отделения; да се осигури социално-
психологична подкрепа в абсолютно всички родилни отделения в страната, както 
и в педиатричните клиники.

   Да се въведат обучения в учебните заведения и в практиката по превенция на из-
оставянето и проблемите на институционализацията, целящи промяна в нагласите 
на медицинските специалисти.

   Да се ускори процесът за въвеждане на нови услуги и прилагане на подходи за 
достигане „в дълбочина” до отдалечените места и най-уязвимите групи.

   Да се осигурят нормативен регламент, финансов стандарт и методическо обезпеча-
ване на гарантиран минимален пакет услуги за деца и семейства на областно ниво.

7.  Семеен кодекс, в сила от 
01.10.2009 г., изм. ДВ, бр. 100 
от 21 декември 2010 г., чл. 106, 
ал. (1), т. 2.
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   Да се въведе обвързване на паричното подпомагане на родителите, мерките за 
закрила на детето и услугите за подкрепа на семействата.

   Да се развие картата за услугите на деца и семейства с оглед на преодоляване не-
равномерното им разпределение чрез по-ефективно и ефикасно планиране; да се 
изработи и въведе система за мониторинг на качеството.

   Да се синхронизира планирането на услуги в общността за деца и семейства по 
проектите, свързани с процеса на деинституционализация, с проекта за социално 
включване и с областните и общинските стратегии за развитие на социалните услуги.

   Да се въведе финансов стандарт, при който “парите следват детето”, в съществува-
щите ЦНСТ за деца с увреждания и да се апробира до изграждането на мрежата от 
ЦНСТ и ЗЖ по проектите за деинституционализация. 

   Да се повиши разбирането на общинските администрации и структурите на АСП 
за минимални и надграждащи стандарти в предоставянето на услугата приемна 
грижа.

   Да се синхронизират процедурите по приемна грижа и осиновяване. 
   Екипите на държавния проект за пилотно закриване на ДМСГД да взаимодействат 

проактивно с всички останали ангажирани страни, за да се обединят ресурсите и 
до стартиране на новите услуги да се минимализира постъпването на нови деца. 

   МЗ да оптимизира работата по проекта, като се опира на добрите практики, реали-
зирани в ДМСГД от различни неправителствени организации.

   Да се инвестират спестените средства от оптимизации и закриване на ДМСГД в 
програми и дейности за децата, а не да се пренасочват към други дейности.

   Да се създаде форма за по-активно участие на гражданските организации в проек-
та за пилотно закриване на ДМСГД. 

   Обучението на кандидат-осиновители да се предоставя изцяло от лицензирани 
НПО; да се изработят обучителни пакети и да се приемат методи за интерактивно 
обучение по Програмата за обучение на кандидат-осиновители.

   Да се регламентират, включително с финансов стандарт, услуги за подкрепа и съп-
ровождане на детето и осиновителите в периода на напасване и в следосинови-
телния период; да се събират статистически данни за ползвателите.

   Да се гарантира най-добрият интерес на детето в процеса на осиновяване, вклю-
чително възможност за достатъчна подготовка, особено в процеса на напасване.

   Да се премахне възможността за т.нар. разсиновяване от страна на осиновителя от 
Семейния кодекс, както и практиката „тайна на осиновяването”.

Правителството и държавната администрация получават (2+) за изпълнението през 
2012 г. на ангажиментите, свързани с детското здравеопазване (болнична и добол-
нична помощ, психично здраве, борба с детската смъртност). 

Оценката е (2+) защото:
Липсват механизми за пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение през 
бременността и майчинството, както и достатъчно и достъпни здравно-социални ус-
луги за стимулиране на посещенията при медицински специалисти.
В рамките на проект, финансиран от УНИЦЕФ-България, е разработен иновативен 
модел за патронажни здравни грижи за подкрепа на семействата за отглеждане на 
новородени и малки деца. Предприети са и стъпки за неговото прилагане, но дей-
ностите все още не са стартирали.
Няма реален напредък в осигуряването на здравни услуги на децата в образовател-
ната система и на специализирани часове по здравно образование.
Все още има живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони групи хора без достъп 
до необходимата им медицинска помощ.

III. Здравеопазване
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Липсват индикации за подобряване на психолого-педагогическата подкрепа на де-
цата и учениците.
В България няма развита мрежа за психиатрична помощ за деца.
Липсват програми за психично здраве на децата на всички равнища. Съществуващите 
превантивни програми са крайно ограничени като видове, а програми и здравни ус-
луги за децата с психични разстройства функционират само в пет града на страната.
Коефициентът на детската смъртност8 продължава да е висок независимо от изразе-
ната положителна тенденция към снижаване. Останалите показатели, свързани със 
смъртността сред децата, остават на същото ниво – далеч от заложените цели и зна-
чително изоставащи от средните стойности за ЕС.

Фактите през 2012 г.: 
   Основният съществуващ механизъм за повишаване на информираността и сти-

мулиране на посещенията при лекар за профилактика и наблюдение на бремен-
ността е работата на здравните медиатори, която е насочена основно в ромските 
общности.

   Финансирана като делегирана от държавата е дейността на едва 109 здравни ме-
диатори. Наличието само на тази услуга не дава очакваните резултати по отноше-
ние на подобряване майчиното и детското здраве.

   Бременните жени без здравноосигурителни права на практика не са включени в 
програмата към НЗОК, която регламентира дейностите на общопрактикуващите 
лекари и специалистите по АГ за проследяване на бременността.

   Функциониращият държавен стандарт „Педиатрия” не осигурява действащ механи-
зъм за всеобхватна здравна грижа за новородените деца и техните семейства в отда-
лечени райони, малки населени места и райони с ромско население, където липсват 
здравни кабинети и специалисти и достъпът до здравни услуги е затруднен.

   В рамките на пилотния проект на УНИЦЕФ за закриване на ДМСГД – Шумен9, е раз-
работен нов модел за патронажни здравни грижи, наречен „Център за майчино и 
детско здраве”.

   Моделът ще се осъществи на областно ниво, целева група са бременните жени, 
родилките и децата до три години и техните семейства, приоритет са групите с по-
вишен риск.

   Моделът е разработен в контекста на политиката по деинституционализация, но 
към края на 2012 г. не е въведен, поради което трудно може да се отчете неговата 
ефективност.

   Здравните специалисти в кабинетите нямат право да издават направления за кон-
султации и изследвания, както и да изписват лекарства. Така регламентирана, сис-
темата оставя на здравните кабинети крайно ограничени функции. 

   И през 2012 г. специализираните часове по здравно образование се предлагат в 
училищата единствено като свободноизбираема подготовка, което ограничава 
здравната просвета сред децата.

   Има много деца, необхванати от предвидените в законодателството регламенти за 
честота на профилактичните прегледи. 

   Факт са раждания, без жените да са посещавали профилактични прегледи по вре-
ме на бременността, а хората от малките населени места и труднодостъпните ра-
йони не могат да разчитат на качествена и навременна медицинска помощ.

   Икономическата криза влоши още повече достъпа на големи групи семейства до 
медицински услуги и медикаменти, непокрити от НЗОК.

   Въпреки че Министерството на здравеопазването може да предоставя на лечеб-
ните заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони субсидия по реда на 
Закона за лечебните заведения, такава не е предоставяна за 2010 – 2012 г.

   В системата на образованието няма подготвени специалисти за реализиране на 
цялостни програми за психично здраве.

   Няма и официална статистика за броя на децата с проблеми, което затруднява пра-
вилното планиране на мерките за преодоляването им. Липсват обучени екипи, не 
се провежда активно наблюдение на децата със специални потребности.

8.  Коефициент на детска 
смъртност – съотношение 
между броя на умиранията при 
деца на възраст от 0 до 1 година 
на 1000 живородени деца.

9.  Проект „Семейство за всяко 
дете” – закриване на ДМСГД 
– Шумен”, се изпълнява от 
УНИЦЕФ в партньорство с 
МЗ. В дейностите по проекта 
участват и неправителствени 
организации като Институт 
по социални дейности и 
практики и фондация „Дете и 
пространство”. В рамките на 
проекта пилотно се създава 
мрежа от услуги и мерки за 
подкрепа на родителите и 
семействата на малки деца (0-3 
години), като крайната цел е 
закриването на ДМСГД в град 
Шумен.
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   Наличните кабинети за психиатрична помощ за деца са 11 при минимално изисква-
не 28, стационарните отделения са едва 1/3 от изискуемите по стандарт, а специа-
листите (общо 15 за цялата страна) са половината от минимума.

   Детско-юношеските кабинети липсват в почти две трети от областните градове, не 
е покрито дори наполовина минималното изискване по стандарт за наличие на 
детски психиатри, а стационарни отделения има само в пет града. 

   Детско-юношеската специализирана психиатрична помощ е практически недос-
тъпна за по-голямата част от децата в България.

   Все още не са въведени комплексни програми за психично здраве на децата. Липс-
ват както превантивни програми, така и такива, насочени към грижи за деца с пси-
хични разстройства и техните семейства. 

   По последни налични статистически данни10 коефициентът на детската смъртност 
е намалял от 9.4‰ през 2010 г. на 8.5‰ през 2011 г. – най-ниското равнище в исто-
рията на демографската статистика в България. Въпреки това детската смъртност 
остава два пъти по-висока, отколкото в ЕС (4.18‰).

   Има отчетливи различия в показателя детска смъртност по райони. Областите с 
най-висока детска смъртност са Сливен (17.0‰ за цялата област и цели 21.1‰ за 
селата в областта) и Пазарджик (14.6‰), а с най-ниска – София град (4.2‰).

   Като цяло единствено коефициентът на детската смъртност бележи намаление 
през 2011 г.11 Останалите показатели се задържат на същото ниво – около два пъти 
по-високи от средните за ЕС.

   Липсва анализ на постигнатото до момента и на причините, поради които все още 
показателите за детска смъртност са два пъти по-високи от тези в страните от Ев-
ропейския съюз. 

Препоръки:
   Да се актуализира Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно 

неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължител-
ното здравно осигуряване с въвеждане на минимален пакет от безплатни услуги 
– прегледи, консултации и изследвания по време на бременността. 

   Да се осигурят стимули за разкриване на лекарски практики и повишаване на ин-
формираността на населението в отдалечени или малки населени места и да се 
разшири дейността на здравните медиатори.

   Да се осигури финансиране за създаване и функциониране на мобилни структури 
към съседни, заети практики, които да обслужват населението по определен график.

   Да се създадат центрове за майчино и детско здраве във всички области и да се 
осигурят мобилни здравно-социални услуги в райони с недостатъчен брой лекари 
или липса на лекарски практики за семейства в затруднено положение и райони с 
ромско население. 

   Да се осигурят условия за оказване на навременна първа помощ и на психологич-
на подкрепа във всички училища; да се въведе форма за осигуряване на здравна 
просвета, която да обхваща всички ученици. 

   Да се приоритизира психолого-педагогическата подкрепа за децата в училище; 
да се създадат и приложат в практиката професионални, комплексни програми 
и услуги, насочени към разпознаване и справяне с различни форми и степени на 
проява на предизвикателно поведение сред децата; да бъдат обучени екипи, които 
да работят с тези програми, и да бъдат осигурени условия за улеснен достъп до тях 
във всички детски градини и училища. 

   Да бъдат създадени нормативно и финансово осигурени възможности за обучение 
на педагогическите специалисти и да се разработи стратегия за стимулиране на 
млади хора, които да специализират в областта на детската психология. 

   Да се разработят стратегия и план за действие за развитие на мрежа за психиа-
трична помощ за деца в цялата страна.

   Спешно да се разкрият поне още 17 детско-юношески кабинета (по един във все-
ки областен град), допълнителни детско-юношески стационарни легла (поне в още 
десетина отделения).

10.  Национален статистически 
институт. Население, 
http://www.nsi.bg/otrasal.
php?otr=19.

11.  Статистическите данни за 2012 г. 
ще бъдат публикувани най-рано 
през м. юни 2013 г.
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IV. Образование

   Да се синхронизират дейностите на специалистите за постигането на целевите по-
казатели за детска смъртност ив различните документи при осигурено финансира-
не и строг контрол при реализацията им.

   Да се предприемат спешни мерки за намаляване на детската смъртност в области-
те с най-високи показатели като Сливен и Пазарджик, където честотата на умира-
нията на деца до 1 година е до 4 пъти по висока от тази в София.

   Да се приоритизират мерките за намаляване на въздействието на рисковите фак-
тори за здравето, например мерките за преодоляване на бедността.

Правителството и държавната администрация получават (3) за изпълнението през 
2012 г. на ангажиментите, свързани с образованието (ранно детско обучение и гри-
жа, училищно образование, приобщаващо образование, здравно и гражданско об-
разование). 

Оценката е (3) защото:
В България все още няма въведени стандарти за ранно детско развитие.
Има напредък по отношение на обхващането на децата в образованието. Налице е 
промяна в тенденцията за намаляване на обхвата от 2008 г. Липсват обаче ясни меха-
низми за междусекторна координация за обхващане на учениците.
Регистрира се известен напредък по отношение на мониторинга на отпадането, тъй 
като е приета стратегия за намаляване на преждевременното напускане, която съ-
държа елементи на анализ и оценка на явлението. Все още няма изградена система 
за информация, както и центрове за работа с отпадащи ученици. 
Подготвят се нови държавни образователни изисквания („Стандарти”) за общообра-
зователната и профилираната подготовка, но те все още не са представени, защото 
се очаква окончателното приемане от НС на йерархически по-важния акт – Закона за 
предучилищното и училищното образование.
През годината не беше диференциран единният разходен стандарт за издръжка на 
дете/ученик със СОП, свързан с тежестта на нарушението/увреждането. 
В изграждането на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП се отчитат час-
тични решения в сферата на достъпна архитектурна среда, което е далеч от осигуря-
ването на реален достъп.
Липсват услуги за подкрепа осъществяването на включващо образование на децата 
и учениците със СОП. Планирани са отделни дейности без обратна информация за 
изпълнението им. Няма системни решения.
Отбелязват се известно разширяване и стимулиране на формите за обучение и въз-
питание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично 
възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт, но напредъкът не 
е системен и устойчив.
Започна изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата 
и учениците, но постигнатото все още е модел, а не добра практика в българските 
училища.
Не се отчитат целенасочени усилия на МОМН за популяризиране на учебни програ-
ми за превенция на употребата на наркотици, инфектирането с ХИВ/СПИН, насилие-
то над и между деца в училищата.

Фактите през 2012 г.: 
   Не са въведени стандартите за ранно детско развитие, а държавните институции 

изключиха дейностите в това направление от Националната програма за закрила 
на детето 2012 г.
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   Единствените системни усилия се полагат от страна на УНИЦЕФ-България, които 
стоят зад създадените проекти на стандарти за ранно детско развитие.

   Една от задачите на проект за социално включване, изпълняван от МТСП, е да се 
апробират модели и стандарти за ранно детско развитие. Липсва обаче ясен пока-
зател за време на изпълнението на тази задача, няма и положени усилия за съгла-
сувани действия на отговорните институции.

   Наблюдава се обрат в негативната тенденция за намаляване нетния коефициент 
на записване (НКЗ)12– общ показател за обхващане на децата в задължителното 
образование.

   За една година има повишаване на обхвата на 5-годишните с 20% при 66% от общи-
ните, които са се включили в мярката. При 6-годишните има обхват над 97%. Нетни-
ят коефициент на децата, записани в детските градини през учебната 2011/2012 г., 
е 81.5%, което е с 6.6% повече в сравнение с учебната 2010/2011 г.

   По данни на НСИ за 2012 г. НКЗ отбелязва ръст с 4.3% в начален и по 1% в прогим-
назиален и гимназиален етап на обучение през 2012 г. Този ръст не е достатъчен, за 
да компенсира отстъплението от 7% за начален и 5% за прогимназиален етап след 
2008 г., но е първата положителна промяна от 5 години насам.

   Изработена е цялостна „Стратегия за намаляване на преждевременното напускане 
на училище 2012 – 2020 г.”.

   Стратегията е сериозен принос на МОМН в политиката за гарантиране достъпа до 
образование на децата. В нея обаче липсва предварителна преценка на нужните 
ресурси и възможните източници за финансиране, което предвид широкото поле 
на интервенция поражда основателни съмнения за осъществимост. 

   Институциите, осигуряващи достъпа до образование, продължиха да функцио-
нират в условията на липса на актуална информация и/или да работят със силно 
различаваща се помежду им информация поради различия в методиките на ней-
ното събиране.

   Проблеми по отношение на обхвата продължава да има с децата с увреждания. 
Деца със СОП се обучават в по-малко от половината училища в страната, а наблю-
денията показват, че образователният процес е по-скоро неефективен. Децата с 
увреждания от институциите продължават да са изключени от системата на об-
разованието.

   Резултатите от свършеното до момента по стандартите за общообразователната 
подготовка не бяха публикувани и следователно не могат да бъдат оценени проме-
ните, направени по отношение на натовареността на учениците.

   МОМН продължи усилията да усъвършенства политиките на оценяване така, че да 
ги доближи до капацитета за оценяване на умения, а не само на знания. Реалните 
резултати ще могат да се отчетат едва през декември 2013 г., когато ще бъдат пуб-
ликувани резултатите от PISA 2012.

   До края на 2012 г. новият ЗПУО не беше приет. Това връща в изходна позиция целия 
процес по модернизиране на образованието.

   МОМН продължава да определя единния разходен стандарт за издръжка на дете/
ученик със СОП, без да взема под внимание индивидуалните нужди на децата/уче-
ниците, базирайки се единствено на вида на учебното заведение, което те посеща-
ват, и формата на обучение. 

   По данни на МОМН13 единният разходен стандарт за ученик в общообразователно 
училище се равнява средно на 1350 лв.

   Добавката за ученик на ресурсно подпомагане през 2012 г. се е увеличила с 51% 
и в момента тя е 293 лв.14 годишно. Отчитайки инфлацията, това представлява ми-
нимален напредък. Приемането на деца със СОП в общообразователните училища 
остава все така немотивиращо за училищата.

   40 на сто от размера на добавката (т.е. 117 лв.) трябва да бъдат изразходвани за 
създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане процеса на обучение на 
учениците. Не е посочено обаче в какво точно се изразява подкрепящата среда – 
дали това е осигуряване на архитектурна достъпност, или включва и други мерки 
за приобщаване на децата със специални потребности.

12.  Дефиниция: коефициентът се 
изчислява в проценти като 
отношение на броя на учащите 
по степени във възрастовите 
групи 7 – 10‚ 11 – 14‚ 15 – 18 
години към броя на населението 
в същите възрастови групи. 
Броят на учащите и на 
населението е изчислен към 
31.12 на съответната година. 

13.  Информация, предоставена от 
МОМН по реда на ЗДОИ, Решение 
N 18-425/16. 08. 2012.

14.  Тази сума се предоставя на 
училищата и детските градини, 
в които са интегрирани ученици 
със СОП.
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   Осъществяват се редица проекти за оптимизация на мрежата от специални учи-
лища, а учениците в тях са били с 3.2% по-малко в сравнение с предходната учеб-
на година. Остава да се надяваме, че подобряването на условията на специалните 
училища се случва паралелно, а не за сметка на общообразователните.

   Подкрепящата среда за ученици със СОП все още грешно се възприема единстве-
но като създаване на достъпна архитектурна среда (строеж на рампи, платформи, 
технически средства и адаптирани санитарни възли).

   По данни на  „Център за независим живот” само 4 от повече от 260 училища в София 
са достъпни.

   В списъка на помощните технически средства, отпуснати безвъзмездно за децата и 
учениците с увреждания, липсват помощни средства, които могат да се приложат 
в самия процес на обучение.

   28 ресурсни центъра в цялата страна работят в сътрудничество с масовите учили-
ща при изпълнението на индивидуалните планове на учениците със СОП.

   Други алтернативни услуги, като адаптирани занимални за децата и учениците, ре-
сурсни кабинети, осигурен транспорт до и от училище, работа с рехабилитатор, 
психолог, логопед, се предлагат твърде ограничено и липсва информираност по 
отношение на тяхното ползване.

   Въпреки присъствието на деца с увреждания в училищата, резултатите от образо-
вателния процес остават под въпрос поради непроменените педагогически прак-
тики, начини на изпитване и училищна култура.

   Няма „Стратегия за въвеждане на гражданско образование” въпреки поетия анга-
жимент в Програмата за развитие на образованието, науката и младежките поли-
тики в Република България (2009 – 2013 г.).

   През 2012 г. на първо четене мина проектът на ЗПУО, в който е заложен държавен 
образователен стандарт за гражданското, здравното и интеркултурното образова-
ние. До края на годината обаче законът не беше приет, а работната група за разви-
тие на стандарта не беше упълномощена със заповед на ресорния зам.-министър 
и реално не е приключила своята работа.

   Предложеният вариант за здравно образование, заложено в новия държавен об-
разователен стандарт, не гарантира достъп на всички деца и млади хора до сис-
темно здравно образование в училище. Към момента няма обезпечена общооб-
разователна подготовка, която да осигури постигането на заложените в ДОС цели.

   По отношение на здравното образование МОМН отчита извънкласни дейности, 
свързани със здравословния начин на живот, обхванали 23 600 ученици. Те обаче 
представляват по-малко от 4% от всички ученици15.

   Утвърден е Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и 
учениците в училище. Механизмът е пилотиран по проект на УНИЦЕФ и е доказал 
своята ефективност. Не е ясно до каква степен училищата имат капацитет за него-
вото прилагане, има ли общност и подготвени специалисти.

   МОМН отчита разработени програми и проведени обучения за учителите по пре-
венция на агресията и насилието в училище, но не е посочено колко учители и 
ученици са обхванати.

   Образователното министерство няма официално утвърдени програми за превен-
ция на употребата на наркотици и на инфектирането с ХИВ.

   По брой на ражданията и абортите на момичета във възрастта от 15 до 19 години 
България, заедно с Русия и Украйна, е на първо място в Европа16. 

   Над 50% от новорегистрираните ХИВ серопозитивни лица са на възраст от 15 до 
29 години17.

   България е на четвърто място сред европейските страни с най-високо разпростра-
нение на тютюнопушенето в юношеска възраст18.

   Всеки пети ученик на 16 години е консумирал 20 и повече пъти алкохол през по-
следната година, а 64% от учениците са пили алкохол през последния месец19.

   26% от учениците на 16-годишна възраст поне веднъж са опитвали някакъв нарко-
тик20; средната възраст на първата употреба на хероин е 18 години21.

15.  По данни на НСИ за 
2010/2011 г. броят на 
учениците във всички видове 
общообразователни училища 
е 615.6 хил.

16.  http://www.unicef-irc.org/publi-
cations/pdf/ism06_eng.pdf.

17.  Данни на МЗ, Дирекция 
„Управление на 
специализирани донорски 
програми”.

18.  Европейски училищен 
изследователски проект за 
алкохол и други наркотици 
(ESPAD, 2011). http://www.
espad.org/Uploads/ESPAD_re-
ports/2011/The_2011_ESPAD_
Report_FULL_2012_10_29.pdf.

19.  Пак там.

20.  Пак там.

21.  Национален център по 
наркомании, Национален 
фокусен център за наркотици 
и наркомании.
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Препоръки:
   Да се дефинират ясни стъпки и лидерство в процеса на изработването и утвържда-

ването на стандартите за ранно детско развитие; да се използват съществуващите 
добри практики във връзка с ранното детско развитие в режим на диалог и консул-
тации с експерти и професионалисти от широк кръг организации.

   Да се създадат възможности за предоставяне на различни услуги за ранно обра-
зование и грижа за децата, включително подходяща материална база, адекватни 
образователни технологии, методология на обучението и квалификация на пер-
сонала. 

   Да се създаде „Образователна карта на България” чрез кръстосване на съществува-
щите данни от НСИ, информационната система на МОМН, системите на ГРАО, МВР 
– Адресна регистрация, и информационните системи на АСП и ДАЗД с оглед на 
изграждане ефикасно средство за идентифициране на проблема за обхващането 
на децата в задължителните форми на образование.

   Да се преразгледат нормативните документи, които разпределят отговорностите 
по обхващането на децата в образование между местни власти, училища/други ин-
ституции за деца и родители с цел постигане на ясна процедура за изпълнение на 
отговорностите по обхващането на децата.

   Да се продължат усилията за модернизация на училищното образование чрез при-
емане на нов закон за образованието. 

   Да се осъществява независим мониторинг върху изпълнението на Стратегията за 
намаляване на преждевременното напускане на училище. 

   Да се публикуват оптимизираните вече части от регламентите за учебното съдър-
жание, за да се запознаят в разумен срок с промените и учители, и родители, и 
ученици.

   Да започне поетапно въвеждане на новите държавни образователни стандарти 
в степените, които не са предвидени за преструктуриране и няма да понесат съ-
ществени промени при влизането в сила на подготвяното ново законодателство. 

   Да се осигури приобщаваща среда не само под формата на достъпна архитектурна 
среда, но и като ресурси в самата училищна общност – например специални учеб-
но-технически средства и апаратура, подходящи помощни материали и помагала, 
образователни технологии.

   Да се определят единни критерии и да се изработи методология за оценка на дос-
тъпността на училищната среда.

   Да се развият методиките за преподаване и да се въведат иновативни решения, 
като електронно учебно съдържание; да се изгради спокойна толерантна среда, 
в която децата максимално да са предразположени да развият собствения си по-
тенциал.

   Да се назначат помощник-учители и други специалисти, които да улеснят работния 
процес и да бъдат в готовност по всяко време да отговорят на потребностите на 
децата. 

   Да се въвлекат граждански и образователни организации в предоставянето на об-
разователни услуги за деца и развиване на програми за съвместна дейност между 
училищните институции и неправителствените организации.

   Да се работи за формиране на институционална и обществена нагласа, че при-
общаването не е само механично преместване на децата към детските градини и 
общообразователните училища.

   Да се осигури във всеки регионален инспекторат по образованието наличието на 
компетентни специалисти по приобщаващо образование и/или инспектор, обучен 
и длъжен да следи за развитието на приобщаващото образование.

   Да продължи работата на групата, разработваща „Държавния образователен стан-
дарт за гражданското, здравното и интеркултурното образование”; необходимите 
резултати по области и теми да се заложат и чрез предметите от общообразовател-
ната подготовка; при актуализиране на ДОС за общообразователната подготовка 
и програмите за обучение на учителите да се включат експерти по здравно, граж-
данско и интеркултурно образование. 
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   Да се осигури системна подготовка на учителите за водене на интерактивно обу-
чение по гражданско, здравно и интеркултурно образование, която да отговаря 
методически и съдържателно на изискванията за съвременно обучение в тези те-
матични области.

   Да се установи добра текуща комуникация между институциите на национално и 
локално ниво във връзка със създадения Механизъм за противодействие на учи-
лищния тормоз между децата и учениците в училище.

   Да се създадат професионални комплексни програми и услуги, насочени към раз-
познаване и справяне с различни форми и степени на проява на предизвикателно 
поведение сред децата; да се създадат мрежи от специалисти и услуги, които пре-
доставят консултиране и помощ на детските градини и на училищата за прилагане 
на програмите, както и реален достъп до тях.

 

Правителството и държавната администрация получават (3+) за изпълнението през 
2012 г. на ангажиментите, свързани с детското правосъдие. 

Оценката е (3+) защото:
Няма напредък в изграждането на специални помещения за престой, изслушване, 
разпит на деца, включително на деца с увреждания, в производствата, които ги зася-
гат. Съществуващите помещения са изградени предимно с усилия на НПО, а подкре-
пата от страна на правителството е само морална.
Към промяна в приложението на процедурите за изслушване на деца в НПК се вър-
ви необосновано бавно. Въвеждането на нови стандарти за разпит на деца е труд-
но за осъществяване поради необходимостта от реформа в социалния сектор и в 
службите на вътрешната сигурност. Все пак през годината е демонстрирана воля за 
промяна.
Не е достатъчен напредъкът по въвеждане на специализация на съдии, прокурори 
и следователи, както и в администрацията на органите на изпълнителната власт за 
работа с деца. Специализация започна само сред прокурорите.
Отчетени са проучвателни действия от страна на институциите за ратифициране на 
третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относ-
но процедура за разглеждане на молби, но те са по-скоро мудни и рутинни. 
Положени са сериозни усилия за разработване на план за действие и график за из-
пълнение на предвидените дейности в Концепцията за държавна политика в облас-
тта на правосъдието за детето, но до края на 2012 г. планът не беше одобрен.
Има известен напредък в провеждането на обучения на областно ниво с цел ефек-
тивно прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на наси-
лие или в риск от насилие и при кризисна ситуация, но е необходимо да се положат 
допълнителни усилия.
През годината не беше направена промяна в статута и дейността на училищата за 
деца с девиантно поведение.
Наличието на дейности, свързани с безопасния интернет в НПЗД 2012, е позитивно, но 
планираните мерки са ограничени и не гарантират ефективно справяне с проблема.

Фактите през 2012 г.: 
   Към декември 2012 г. у нас има изградени шест и са в процес на изграждане още 

пет специализирани помещения за разпит на деца. По-голямата част от тях са съз-
дадени по проекти на НПО. Предстоящите нови пет помещения отново се основа-
ват по проект на НПО22. 

22.  Проект „Чуй детето”, 
изпълняван от „Институт 
по социални дейности и 
практики”.

V. Детско правосъдие
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   Стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни са създадени от експертна ра-
ботна група на съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, социални 
работници, психолози и инспектори в ДПС в рамките на пилотен проект, реализи-
ран от Института по социални дейности и практики.

   Работна група с представители на ДАЗД, ВКП, МП и Академията на МВР и експерти 
от НПО са запознати с работен вариант на стандартите още в началото на 2012 г. 
Стандартите не са въведени, а най-ангажирана до този момент е ДАЗД.

   През май 2012 г. ВКП обяви категорична политика за специализиране на проку-
рорите по места и обяви списък с прокурори, които ще разглеждат приоритетно 
делата, касаещи малолетни и непълнолетни лица. Във всяка окръжна и районна 
прокуратура беше определен прокурор, отговарящ за делата с деца.

   В съдебната власт само по места с решение на председателите на съдилищата има 
определени съдии, които приоритетно гледат делата с деца. Липсват обаче такава 
воля и практика в полицията при разследващите полицаи, които работят по дела с 
деца, както и при следователите.

   АМВР, съвместно с експерти от НПО, стартира пилотно програма за обучение на 
разследващи полицаи относно приветливо към детето правосъдие и специали-
зиран разпит на деца. Няма планирана бройка от служители, които да преминат 
курса, който е за допълнителна квалификация и не е задължителен за всички слу-
жители на МВР.

   През 2012 г. Министерството на външните работи отправи запитване към ДАЗД 
относно предприетите действия за подготовката на България за присъединя-
ването към третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата 
на детето.

   ДАЗД изпрати запитване до членовете на НСЗД за техни становища относно необ-
ходимостта от подписване и ратифициране на протокола. Обобщените становища 
са „за” ратифициране.

   В България липсват вътрешни механизми и процедури за подаване на сигнали за 
нарушени права, което налага създаването на такива механизми, преди да бъде 
подписан и ратифициран протоколът. 

   До края на годината не са предприети повече действия във връзка с ратифицира-
нето на протокола.

   В края на октомври 2012 г. Министерството на правосъдието представи на общест-
вено обсъждане проект на План за действие към Концепцията за държавна поли-
тика в областта на правосъдието за детето.

   Предложеният план предлага цялостен и мащабен подход, така че да се осъщест-
ви реформата в системата за детско правосъдие. Положен е сериозен аналитичен 
експертен труд, който предлага конкретни действия и мерки за изпълнение на 
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето.

   Анализът на ДАЗД по прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие, установи различно тълкуване и прилага-
не на нормативния документ.

   ДАЗД извърши проверки и оценки и даде конкретни указания за действие по места 
на механизма. 

   Със съдействието на АСП е въведено съботно-неделно и след работното време 
дежурство на социалните работници от отделите за закрила на детето, с което да се 
гарантира реакция на структурите по закрила в случаи на риск от насилие спрямо 
дете. 

   От данни на НПО, провеждали обучения на представители от полицията, се устано-
ви, че все още липсва достатъчно информация както за самия механизъм, така и за 
добри практики по прилагането му.

   В рамките на обсъжданията на проекта за ЗПУО не бяха направени предложения 
по същество за оптимизиране и преструктуриране на системата от специални учи-
лища. Предложени мерки в този смисъл са налице в проекта на План за действие 
по изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието 
за детето, който не беше приет през годината.



21РЕЗЮМЕ

   През 2012 г. дейностите дори само по информиране за вредно съдържание в 
онлайн среда (като част от широк кръг от мерки за осигуряване на онлайн безо-
пасност) останаха оскъдни под формата на уроци в няколко училища.

   Държавните институции не предприеха конкретни стъпки в посока на реализира-
не целите на програма „Безопасен интернет“ на Европейската комисия.

   Не беше подсигурено национално съфинансиране за покриване на разходите за 
издръжка на Националния център за безопасен интернет.

   В системата на училищното образование все още не е въведено обучение по безо-
пасно и отговорно ползване на интернет и мобилни технологии.

   У нас няма регистър за извършителите на сексуални престъпления срещу деца и 
непълнолетни и изискване работодателите, които наемат служители на длъжнос-
ти, предполагащи контакт с непълнолетни, да проверяват задължително кандида-
тите за работа в такъв регистър.

   Продължава неразбирането от страна на правораздавателната ни система за об-
ществената опасност на появилото се вследствие на интернет и зачестяващо пре-
стъпление „подмамване с цел сексуална злоупотреба“ (grooming) на малолетно 
лице. В редица случаи прокуратурата дори отказва да предяви обвинение с моти-
ва, че няма извършено престъпление.

Препоръки:
   Да се планират конкретни стъпки от отговорните институции за използване на на-

личните ресурси по места за изграждане на специализирани помещения за раз-
пит; помещенията да се създадат поне във всичките 28 области.

   Като се има предвид добрият модел за въвеждане на Координационния механи-
зъм за взаимодействие при насилие над дете, всички отговорни министерства да 
обединят усилията си за използване на съществуващите и изпробвани в практика-
та стандарти за разпит на деца, така че да се подпише споразумение за прилагане-
то им на национално ниво. 

   Да продължи процесът на специализация на магистратите, като обхване и другите 
структури – следствие и полиция; специализирането да върви със задължително 
надграждащо обучение по международни стандарти, приветливо към детето пра-
восъдие, добър опит и практики у нас и в други страни и т.н. 

   Да се намери механизъм за включване на експерти от неправителствения сектор в 
работата на работната група, която планира изпълнението на Концепцията за ре-
форма в областта на детското правосъдие. 

   Да се изготви конкретно описание на услугите за превенция, рехабилитация и ре-
интеграция на деца в контакт със системата на наказателното правосъдие.

   Да се развият описанията на отделни проекти в сферата на детското правосъдие, 
които да бъдат обвързани с конкретните дейности по законодателната, админи-
стративната реформа и по разработването на система от услуги в семейната среда 
и в общността. В рамките на описанието на проектите да се посочат и конкретни 
срокове.

   Мониторингът по изпълнение на новата държавна политика за детско правосъ-
дие да предоставя информация за изпълнението на плана за действие, разгледано 
в неговата цялост, като се отчита взаимодействието между различните проекти и 
ефектите, произтичащи от връзките и зависимостите между отделните насоки на 
реформата.

   Да се въведат индикатори за проследяване ефективността на взаимодействието 
по Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от 
насилие и при кризисна ситуация, в извънработно време – реакцията на отделите 
за закрила и търсенето на взаимодействие от страна на полицията по всеки случай 
на насилие над дете, сигнализиран в районните управления на полицията.

   Да се гарантират непрекъснати обучения по координационния механизъм, за да 
може да се избегне негативният ефект от текучеството на кадри в системата, което 
съществува както при отделите за закрила на детето, така и в полицията.
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   Да се разпишат конкретни действия (стъпки, план) за закриване на СПИ и рефор-
миране на ВУИ и развитие на специализирани услуги за деца с поведенчески про-
блеми, като се използва и опитът на НПО.

   При планиране на мерки и дейности, свързани с осигуряването на безопасна он-
лайн среда за деца, да се има предвид интегрираният подход с ангажираните от-
говорни институции, заложен в програмата „Безопасен интернет”, както и възмож-
ностите на Националния център за безопасен интернет.

   Да се въведе обучение по безопасно и отговорно ползване на интернет и мобилни 
технологии в системата на образованието, което да обхваща всички деца още от 
предучилищна възраст.

   Да се въведе регистър на извършителите на сексуални престъпления срещу деца 
и непълнолетни, както и изискване работодателите, които наемат служители на 
длъжности, предполагащи контакт с непълнолетни, да проверяват задължително 
кандидатите за работа в този регистър.

   Да се оптимизират санкциите в Закона за електронните съобщения с оглед на по-
ефективно придобиване на трафични данни от страна на разследващите органи в 
случай на онлайн посегателства срещу деца.

   Да се работи за повишаване на разбирането за обществената опасност на прес-
тъплението „grooming”23 от страна на съдебните органи и налагане на адекватни 
санкции на извършителите.

23.  Подмамване с цел сексуална 
злоупотреба.
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I. Общи принципи
по Конвенцията на ООН 
за правата на детето

Оценка: Среден 3-

3-
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Какво се случва? 
Напредъкът по изпълнението на ангажимента за създаване на специално звено за 
борба срещу дискриминацията на децата беше разгледан и в „Бележник 2012”. В рам-
ките на 2011 г. не бе отчетено развитие по осъществяването на този ангажимент. И 
през 2012 г. ситуацията остана същата – в България няма специално звено към Коми-
сията за защита от дискриминация (КЗД). Конкретни дейности във връзка със защи-
тата на децата от дискриминация отново не бяха разписани в плановите документи 
за годината, въпреки че ситуацията с дискриминацията на децата в страната не се 
промени. 

Децата у нас по принцип са обект на стереотипно отношение, което най-често е про-
диктувано от възрастта им. Продължава да преобладава схващането, че те са неза-
вършени хора по пътя към зрелостта без право на мнение и участие; инфраструкту-
рата в обществените сгради не е съобразена със специфичните детски нужди. Често, 
в повечето случаи поради непознаване, се пренебрегва правото им свободно да 
изразяват своите възгледи по всички въпроси, отнасящи се до тях1. Много деца са 
лишени от правото да се възползват от услуги и детски заведения, които се полагат 
за тяхното отглеждане2, поради липса на такива услуги или поради бедност. 

Въпреки наличието на редица проблеми и независимо от многократно отправените 
към страната ни препоръки от Комитета по правата на детето (КПД) на ООН3 и през 
2012 г. България остана без независим орган, който да следи за спазването на пра-
вата на децата. Още през 2011 г. НМД в рамките на работна група по изготвяне на 
нов Закон за детето отправи предложение за създаване на такъв орган. В началото 
на 2012 г. стана ясно, че законът няма да бъде приет и НМД насочи усилията си към 
организиране на специализиран омбудсман за детето. През февруари 2012 г. 100 не-
правителствени организации, обединени в НМД, предложиха в структурата на Ом-
будсмана на Република България да се създаде специална длъжност „Омбудсман по 
правата на детето”. Предложението беше разгледано в парламентарните комисии, 
към които бе разпределен законопроектът за изменение и допълнение на Закона за 
омбудсмана, и не беше прието. Малка крачка напред е фактът, че сред функциите на 
омбудсмана, описани в чл. 19, ал. 1 от Закона за омбудсмана, бе добавена нова точ-
ка 9 „Защитава правата на децата с предвидените в този закон средства”. Тази точка 
обаче не е достатъчна за осъществяването на независим мониторинг и контрол за 
спазване правата на децата. С такава форма не са спазени дори административните 
и структурните критерии, за да може българският омбудсман да стане член на Ев-
ропейската мрежа на омбудсманите за децата (EМOД/ENOC). 23 от всички 27 страни 

Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 1 
Създаване на специално звено за борба срещу дискриминацията на децата към Комисията за защи-
та от дискриминация

Напредък: 
Няма напредък. Изпълнението на ангажимента не е стартирало.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. Право на идентичност и защита срещу 
дискриминация

Срок: 2008 – 2018 г.

1.1. Недискриминация

1.  Право, гарантирано в чл. 12 от 
КООНПД.

2.  Право на децата на работещите 
родители, гарантирано в чл. 18 от 
КООНПД.

3.  Още през юни 2008 г. Комитетът 
по правата на детето (КПД) на 
ООН прие своите заключителни 
препоръки по последния 
периодичен доклад на България 
по КООНПД. Проблемът със 
съблюдаването и защитата на 
правата на децата за пореден път 
е засегнат от комитета. Отчита се, 
че не са приложени препоръките 
от първия доклад през 1997 г. за 
създаването на независим орган, 
който да следи за спазването на 
правата на децата. Комитетът 
настоява държавата да положи 
всички усилия за изпълнението 
на заключителните препоръки 
от първоначалния доклад, 
които все още не са изпълнени. 
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.
Интернет: http://sacp.government.
bg/polezna-informacia/metodiches-
ki-ukazania/preporaki-oon/.
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членки на Европейския съюз и още 11 страни извън ЕС, които са част от Съвета на 
Европа, имат специален закрилник на децата, който може да бъде омбудсман или 
комисар по правата на детето. 

Детският омбудсман е необходим, защото всяко дете в страната може да стане обект 
на неравно третиране, а децата в уязвимо положение са редовни жертви на дискри-
минация.

Децата, участници в правни процедури, продължават да бъдат манипулирани поради 
спецификата на детската възраст. Въпреки заявената политическа воля за реформа 
в държавната политика по отношение на правосъдието за детето, малолетните и не-
пълнолетните граждани на Република България често биват разпитвани многократно, 
в неподходяща среда и без оглед на съществуващата нормативна уредба, която се 
прилага различно и многостранно от отделните структури на полиция, прокуратура, 
съд и отдели за закрила на детето4. Поставени в непозната, дори агресивна среда, без 
подготовка и присъствие на доверен човек, децата, участници в правни процедури, 
често биват манипулирани в рамките на досъдебното и съдебното производство и 
повторно се превръщат в жертви, понасяйки допълнителни травми и стрес.

Децата с умствени и физически увреждания у нас са далеч от възможността да водят 
„пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството им, поощ-
ряват самостоятелността и улесняват активното им участие в обществото”.5 В стра-
ната все още липсват достатъчно услуги в общността, които да подкрепят децата с 
увреждания и техните семейства6, архитектурната среда е недостъпна, а системата 
на образованието не е готова да предостави равен достъп за децата с увреждания7.

Децата, настанени в специализирани институции, също страдат от неравно третира-
не. Изследване, посветено на дискриминацията срещу децата в институциите8, дори 
откроява специфичен признак за неравно третиране, разпознат от всички ангажира-
ни страни, който е дефиниран като „дете от дом”. Един от изводите на изследването 
е, че децата от институциите са подложени на различни форми на дискриминация – 
често множествена9, а водещият признак, по който са дискриминирани, е социалното 
положение. Другите по-често идентифицирани признаци са възраст10 и увреждане11. 
В същото време децата от институциите често не осъзнават дискриминацията, тъй 
като им липсват необходимата зрелост и знания, за да я разпознаят. Обезпокоителен 
извод от изследването е, че значителна част от възрастните в системата за закрила 
на детето „проявяват явни дискриминационни нагласи, които сами не разпознават 
като такива, поради което отричат наличието на дискриминация”.12 Друго тревожно, 
но неизненадващо заключение е, че и децата, и възрастните от институциите не са 
запознати с правата на детето и спецификата на неравното третиране.

4.  За повече информация виж 
гл. V. Детско правосъдие, 5.1. 
Правосъдие – приятел на детето.

5.  Чл. 23 от КООНПД.

6.  За повече информация виж гл. II. 
Семейна среда и алтернативни 
грижи, 2.1. Семейна среда.

7.  За повече информация виж гл. IV. 
Oбразование, 4.3. Приобщаващо 
образование.

8.  УНИЦЕФ България и др. (2012) 
„Дискриминацията срещу 
децата в институциите – скрита, 
претендирана или реална и 
осезаема”, интернет: http://
www.unicef.bg/assets/Discrimi-
nationAgainstChildrenInInstitu-
tions_BG.pdf.

9.  Дискриминация на основата на 
повече от един от признаците по 
чл. 4, ал. 1 от Закона за защита 
от дискриминация, а именно 
пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, човешки 
геном, гражданство, произход, 
религия или вяра, образование, 
убеждения, политическа 
принадлежност, лично или 
обществено положение, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние или 
на всякакви други признаци, 
установени в закон или в 
международен договор, по който 
Република България е страна.

10.  Например порционите са 
еднакви за дете на възраст 7 год. 
и дете на 17 год., възпитателите 
обгрижват и закрилят по-малките 
в по-голяма степен.

11.  Неравното третиране спрямо 
децата с увреждания се случва 
както между самите деца, така 
и от страна на възпитателите и 
от външната среда – например 
учителите.

12.  УНИЦЕФ България и др. (2012) 
„Дискриминацията срещу 
децата в институциите – скрита, 
претендирана или реална и 
осезаема”, стр. 6, интернет: http://
www.unicef.bg/assets/Discrimi-
nationAgainstChildrenInInstitu-
tions_BG.pdf.

У нас все още няма
независим орган, 

който да следи 
за спазването на 

правата на децата, 
както препоръчва 

Комитетът по 
правата на детето.

Препоръки 
    Да се предприемат конкретни действия по организиране на омбудсман за 
детето като независим орган съгласно препоръките на Комитета по права-
та на детето в Женева. 

    Да се преразгледа поставеният ангажимент за сформиране на специално 
детско звено към Комисията за защита от дискриминация (КЗД) с оглед на 
международните препоръки.

    Да се включи ангажиментът за създаване на независим орган, който да сле-
ди правата на детето в приоритетните дейности на правителството за 2013 
г. и да се приемат необходимите за целта промени в Закона за омбудсмана.

    Да се планира и въведе специална, опростена процедура при раглеждане 
на преписките с предмет нарушени права на деца, с оглед специфичните и 
по-бързо развиващи се процеси при децата.

    Да се положат специални усилия за широко информиране на обществото, 
включително на децата, по въпросите за правата на детето и спецификата 
на неравното третиране.
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Ангажимент 2 
Промяна на нагласите към мястото на момичетата и жената в семейството и обществото и гаранти-
ране правото на развитие и равнопоставеност чрез: разработване на „карта на проблема“ – регио-
ните, социалните и етническите групи, в които са нарушени правата на момичетата.

Напредък: 
Няма напредък. Изпълнението на ангажимента не е стартирало.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. Право на идентичност и защита срещу 
дискриминация

Срок: 2008 – 2018 г.

Какво се случва? 
Констатацията, че „ролята на момичетата и гарантирането на социалната им равно-
поставеност не са приоритетни проблеми за институциите и не са обект на общест-
вена дискусия през 2011 г.”, направена в „Бележник 2012”, в голяма степен остава ва-
лидна и за 2012 г. Редица проблеми в областта на образованието, здравеопазването, 
положението в семейството и общността, които засягат благосъстоянието и правото 
на развитие на момичетата, продължават да се идентифицират, но не се наблюдава 
напредък в преодоляването им. 

Отпадането13 от училище, макар да бележи лек спад пред последните 2-3 години, про-
дължава да бъде сериозен проблем с дългосрочни неблагоприятни социални и ико-
номически последици. Повечето от половината напускащи училище посочват за това 
„семейни причини”. Тревожен е фактът, че в последните 5 години в България процентът 
на отпадащи момичета, за разлика от усреднените данни за ЕС, превишава процента 
на отпадащи момчета (16 срещу 14%)14, което предполага натиск върху момичетата от 
страна на семейството и средата. Заслужава да се отбележи, че според констатация-
та на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС) не се събират/
представят данни за социалния и етническия профил на отпадащите ученици, докато 
„редица политики и мерки за превенция на отпадането визират конкретни социални 
и/или етнически целеви групи”,15 което не дава гаранции за правото на развитие и рав-
нопоставеността на момичетата. Действащата система за наблюдение и събиране на 
данни обаче все още не е достатъчно надеждна16 и не дава възможност да се направи 
анализ на основните фактори за това явление на национално и регионално равнище.17

Пряка връзка с отпадането от училище може да се търси при анализа на други два 
съществуващи проблема – „рисково сексуално поведение, висока честота на ранната 
бременност (до 19 год.) и увеличаване броя на абортите в същата възраст”18 и т.нар. 
„ранни бракове”. Макар ранната раждаемост (под 20-годишна възраст на майката) да 
спада през последните години, тя все още е сравнително висока (7799 живородени 
деца по данни на НСИ за 2011 г.), с всички здравни и социални последици за майката 
и детето. Устойчиво висок е и броят на абортите на момичета до 19-годишна възраст 
– 2042 аборта за първите 9 месеца на 2012 г. по данни на Националния център по опаз-
ване на общественото здраве (НЦООЗ). Наред с високата степен на толерантност към 
сексуализацията на социалната и особено на медийната среда в страната, причини 
за това състояние на нещата можем да търсим и във факта, че сексуалното здравно 
образование твърде свенливо се предлага по решение на училищните власти едва 
на такава възраст на учениците, когато рисковото поведение вече е факт или когато 
определен рисков, поради социални и културни фактори, контингент е отпаднал от 
образователната система. Липсата на достъп на всяко дете до програми за сексуално 
здравно образование е утежняващ фактор за развитието на споменатите по-горе не-
благоприятни тенденции, при които последиците се понасят основно от момичетата.

Оценка: Слаб 2

2

13.  Европейската комисия (ЕК) 
дефинира като преждевременно 
напускане на (отпадане от) 
училище всяка форма „на 
напускане на системата на 
образование и обучение 
преди завършване на 
средно образование или на 
еквивалентните степени на 
професионално образование 
и обучение”. Съобщение на 
Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите. 
Справяне с преждевременното 
напускане на училище: ключов 
принос към Стратегията „Европа 
2020“, Брюксел. 31.01.2011 г., с. 2.

14.  Икономически и социален 
съвет на Р България (ИСС). 
Становище на тема „Политики за 
ограничаване ранното напускане 
на образователната система”, 
2012 г., с. 19.

15.  Пак там, с. 15.

16.  Пак там, с. 14.

17.  Виж по въпроса Препоръка 
на Съвета на Европейския 
съюз (Съвета) от 28 юни 2011 г. 
относно политики за намаляване 
на преждевременното напускане 
на училище.

18.  Национална стратегия за детето 
2008 – 2018.
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Тревожната тенденция за увеличаване броя на ранните раждания от страна на не-
пълнолетни и малолетни деца в страната, както и нарастването на случаите на съжи-
телстващите на семейни начала с малолетни и непълнолетни деца от женски пол, е 
регистрирана от ДАЗД19. Изготвени са Методически указания за подобряване на про-
курорската дейност при образуване и прекратяване на наказателното производство 
по чл. 151, ал. 1 и чл. 191, ал. 3 от НК, което е сведено до административните ръково-
дители на окръжните прокуратури в страната. Те следва да организират изучаването 
и спазването на методическото указание и да упражняват периодични проверки и 
ревизии на районните прокуратури. От изпълнителния директор на АСП е издаде-
но методическо указание, сведено на вниманието на всички ДСП/ОЗД в страната, 
с указания при всички подобни случаи на съжителства да уведомяват съответната 
Районна прокуратура и са разписани конкретни стъпки за работа в такива случаи.20 
Загриженост обаче предизвиква фактът, че реакцията към решаването на проблема 
се търси само в засилването на репресията към съпруга/бащата в подобно съжител-
ство/родителство, докато не се анализира как подобна репресия би се отразила со-
циално и материално на малолетната/непълнолетната майка/съпруга, както и не се 
предлагат мерки и програми за превенция на явлението.

Друг полово маркиран проблем в областта на здравния статус на децата и младежите 
е нарастването на хранителните разстройства. Според последното национално пред-
ставително проучване за хранителните навици у подрастващите, проведено през 2011 
г. от НЦООЗ, 20% от децата между 10 и 19 години у нас са с риск от анорексия, като 
20.4% от момичета на 14 – 19 години и 8% от момчетата в тази възраст имат пробле-
ми в хранителното поведение. Смъртността от заболяванията е 20%.21 Специалистите 
посочват, че основният проблем в България е липсата на специализирано лечение на 
анорексията и булимията, като след изписването си от болница болните най-често се 
насочват към психиатричните отделения, където не им е мястото. 

Според данни на НСИ броят на регистрираните случаи на момичета с остри инток-
сикации, свързани с употребата на психоактивни вещества (наркотици, алкохол,), за 
последните две години е устойчив, вероятно и поради факта, че в страната няма про-
грами за превенция в тази насока с целева група момичета. Същевременно тревожна 
е статистиката за опитите за самоубийство и самоубийствата сред младите момичета 
– само миналата година на живота си са посегнали 394 момичета срещу 56 момчета 
в училищна възраст.22

Според данни на НСИ броят на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от 
престъпления през 2008 – 2011 г., е устойчив без съществени промени, като се на-
блюдава значителен превес на момичетата, пострадали от блудство, изнасилване, 
склоняване и принуждаване към проституция, трафик. От друга страна, по данни на 
НСИ от 2008 г. досега се наблюдава увеличение на малолетните и непълнолетните 
момичета, заведени на отчет в Детска педагогическа стая.

Изнесените данни показват, че можем да дефинираме проблем с гарантирането на 
сигурността и здравето на момичетата.

Препоръки 
    Събиране на достоверни, по единна методика статистически данни по 
признак пол. Това е първата стъпка към разпознаването на проблемите и 
подобряването на положението на момичетата.

    Прилагане на интегрирания подход за равно третиране на половете като 
анализ по пол, оценка на въздействието по пол и др. Всичко това е наложи-
телно с оглед на предприемането на ефикасни и ефективни мерки за прео-
доляване на проблемите.

    Започване процеса за изработване „карта на проблема” като се имат пред-
вид различните измерения на нарушаването на правата на момичетата и 
жените. Това е наложително, тъй като ще открои дали споменатите по-горе 
проблеми имат регионални измерения, дали социалният статус, етническа-
та и културната принадлежност са фактор, който трябва да е специално ад-
ресиран на базата на статистически данни и техния анализ, а не на основата 
на предположения на вземащите решения.

19.  ДАЗД. Доклад за изпълнението 
на „Национална програма за 
закрила на детето за 2011 г.”, с. 21.

20.  Пак там.

21.  Според д-р Красимира Марчева 
– психиатър и психотерапевт 
в Областен диспансер за 
психични заболявания “Проф. 
д-р Н. Шипковенски”, цитирана от 
“Фокус” (февруари 2010 г.).

22.  Според анализ на Националния 
център за обществено здраве, 
данни за който са обявени от 
БГНЕС на 2 ноември 2012 г.
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Какво се случва? 
Участието на децата в процесите на вземане на решения, които ги засягат, е тяхно ос-
новно човешко право. Член 12 на КООНПД гласи: „1. Държавите – страни по Конвен-
цията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, пра-
вото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, 
като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта 
на детето”. Важно е това право на децата да се мисли в две посоки – и като начин за 
гарантиране на други права, по-качествена закрила на детето и превенция на риска 
(доколкото децата са единственият автентичен източник на информация за това от 
какво имат нужда самите те), и като цел (т.е. като социална среда, която предоста-
вя пространство за систематично и пълноценно участие на децата). Допълнително 
утвърждаването на право на мнение е гарант за това, че детето разполага със сред-
ствата цялостно да развива своите комуникативни умения и да изпитва границите на 
своята и чуждата отговорност в различните процеси. В този смисъл това право е и 
абсолютно необходим компонент на съвременното демократично общество.

Насърчаването на детското участие е основен принцип в грижата за децата, който е 
залегнал в Националната стратегия за детето 2008 – 2018, Препоръката на Съвета на 
Европа до страните членки за детското и младежкото участие23, както и като Страте-
гическа цел IV: „Насърчаване на детското участие” в Стратегията на Съвета на Европа 
за правата на детето 2012 – 2015 г.24 През 2012 г. отговорните институции на страните 
членки започнаха да предприемат значителни мерки в областта и България не прави 
изключение.

Първата същинска стъпка за участие на деца е основаването на Съвета на децата 
(СД) към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Това става през 2003 г. и 
оттогава СД действа като консултативен орган в работата на Агенцията. Съветът на 
децата е структура с национален мащаб, в която са включени деца, представители 
на всички административни области. Следващата логична и необходима стъпка бе 
в посока децентрализация и разработване на система за участие на децата, която да 
гарантира правото им на мнение на ниво общност, училище и община, да въвлича 
повече деца и при това да кореспондира с националното представителство на деца-
та, каквото следва да бъде СД.

О

ценка: Добър 3.5
0

3.50

Ангажимент 1 
Създаване на училищни, общински и областни съвети на децата

Напредък: 
Налице е напредък, но той е ограничен и изостава спрямо поставените срокове.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Участие на децата
Цел 1: Гарантиране правото на децата на мнение и участие в процесите на вземане на 
решения

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: ДАЗД, СД към ДАЗД, РИО, областни управители, кметове, 
УНИЦЕФ

Индикатори: Брой създадени училищни, общински и областни съвети

1.2. Мнение на децата 

23.  https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1927229

24.  http://www.coe.int/t/dg3/children/
StrategySept2012_en.pdf
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На 9 май 2012 г. по време на конференцията „Децата в подкрепа на институциите” 
ДАЗД официално даде старт на кампанията за насърчаване на детското и младежко-
то участие на местно и национално ниво. По време на конференцията, организирана 
съвместно с УНИЦЕФ България и Министерство на образованието, младежта и наука-
та (МОМН), са представени Харта и Механизъм за детско участие, които са разрабо-
тени от Съвета на децата към ДАЗД в партньорство с УНИЦЕФ и които инкорпорират 
елементи от инициативата на УНИЦЕФ „Община-приятел на детето“. Те представляват 
реализираната Дейност 1 към Цел 1 „Гарантиране правото на децата за изразяване 
на мнение в процеса на вземане на решения“, „Разработване на насоки за изразяване 
и съобразяване с мнението на децата в процесите на вземане на решения“ от област 
„Участие на децата“ в Националната програма за закрила на детето за 2011 г.

Несъмнено двата документа са важна стъпка в положителна посока, доколкото това 
ще подкрепи регламентираното установяване на устойчив и децентрализиран мо-
дел на детско участие. Хартата25 си поставя за цел „да подпомогне децата свободно 
да изразяват техните възгледи и на тези възгледи да се дава подходящата тежест във 
всички въпроси, които ги касаят; да гарантира, че всички деца и млади хора могат 
да упражняват своето право да бъдат чути и взети на сериозно за всички въпроси, 
които ги засягат“. Механизмът за детско участие26 пък представя конкретната система 
от структури на училищно, общинско, областно и национално ниво, техните функции 
и взаимовръзки.

Успоредно с ценността на разработените документи и необходимостта от тяхното 
прилагане в практиката, важно е да се посочат техни аспекти, които подлежат на пре-
осмисляне. В секция „Децата“ от Хартата за детско участие е посочено, че в съветите 
на децата на училищно, общинско, областно и национално ниво могат да се включват 
само деца, записани в редовна форма на обучение, което противоречи на принци-
пите, залегнали в Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012 – 2015 
г. (вж. 24), тъй като дискриминира децата извън училищната система, някои от които 
живеят в риск и се нуждаят от подкрепа при включването им в обществените проце-
си и личностното им изграждане (вж. 23, Section II). В документите не е предвидена 
и ролята на родителите и настойниците на децата, които, в съгласие с препоръката 
на Съвета на Европа, следва да имат ключов принос в утвърждаването на правото 
на мнение. Също така в голямата си част текстовете от Хартата преповтарят тези от 
Механизма за детско участие, което е възможно да спъва практическото и прецизно 
приложение на указаните в тях насоки.

На 12 и 13 декември 2012 г. чрез срещата „Децата и младите хора – бъдещето на мо-
дерния град” в Благоевград е дадено началото на пилотен проект, целящ да апроби-
ра разработения модел на детско участие на основата на Механизма. Проектът се 
реализира от фондация „Партньори-България” с подкрепата на ДАЗД, УНИЦЕФ Бъл-
гария и МОМН, като прилагането му стартира пилотно в три области – Благоевград, 
Монтана и Сливен, и съответно в шест общини – Благоевград и Гоце Делчев, Монтана 
и Вършец, Сливен и Стара Загора, като се очаква година по-късно да бъдат създадени 
3 областни, 6 общински и 14 училищни детски съвета.27

Общините-приятели на детето в България, включили се в едноименната инициатива 
на УНИЦЕФ, са 15, което означава едва 15 детски съвета в цялата страна на фона на 
264 общини. Към момента не е ясно дали и по какъв начин детските съвети в рамки-
те на инициативата кореспондират с модела, разработен от ДАЗД, както и отсъстват 
унифицирани и детайлни насоки за практическото приложение на същия.

Разработването на Хартата и Механизма за детско участие и стартът на апробацията 
на модела са без съмнение важни стъпки в гарантиране правото на мнение на децата 
в България. В същото време изпълнението на поетите ангажименти се забавя с една 
година спрямо предвиденото (през 2012 г. няма създадени нови детски съвети в рам-
ките на новия модел), а постигането на автентично участие на децата на общностно, 
общинско, областно и национално ниво изглежда все още неясна във времето цел. 

Правото на мнение е едно от най-неразпознаваните и объркващи и децата, и 
възрастните, и професионалистите права. Според резултатите от проведените 
серия социологични и специализирани изследвания и проучвания по Дейности 
3 и 4 от проекта „Извършване на оценка на Националната стратегия за детето“ на 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Участието на децата се 
разглежда от респондентите в два основни аспекта: от една страна, участие на децата 

25.  http://sacp.government.bg/detsko-
uchastie/harta-za-detsko-uchastie/.

26.  http://sacp.government.bg/detsko-
uchastie/mehanizm-na-detskoto-
uchastie/.

27.  http://sacp.government.bg/no-
vini/2012/12/14/piloten-proekt-za-
szdavane-na-detski-konsultativni/.

През 2012 г. 
бяха разработени 

Харта и Механизъм 
за детско участие 
и стартира модел 

за апробирането им.
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във формирането на политики за деца – и от друга, даване на възможност на децата 
да участват в решенията, засягащи самите тях. И за двата аспекта за респондентите 
е много по-трудно да изказват категорични становища, отколкото по отношение на 
други права, като основната причина за това е, че много малка част от тях се чувстват 
компетентни да преценят кога, как, за какво и от кого може и трябва да се търси 
мнението на децата”.28

В препоръката на Съвета на Европа относно правото на участие на децата и младите 
хора се посочва, че страните членки е необходимо „да предприемат информационни 
и образователни програми, които да повишават вниманието сред широката 
общественост, децата, младите хора, родителите и професионалистите относно 
правото на участие“. 

Друг много съществен компонент, нужен за постигането на т.нар. автентично участие 
на децата, е те да разполагат с капацитета да отстояват позициите си и да умеят да се 
учат от процесите, в които вземат участие. В този смисъл препоръката на Съвета на 
Европа посочва, че страните членки трябва „да предлагат подкрепа и информация 
сред децата и младите хора, която да изгражда техния капацитет за упражняване 
правото им на участие.“ По проекта на „Партньори-България“, ДАЗД, УНИЦЕФ и 
МОМН се предвиждат обучения за децата, но ролята на образователната система 
тук е от най-голямо значение. В широк план тя трябва да предоставя образование, 
утвърждаващо демократичното гражданство и човешките права, а в по-конкретни 
действия – да стимулира инициативи и дейности, утвърждаващи правата на децата, 
в частност правото на мнение.

Направените първи конкретни стъпки в посока регламентиране на детското участие 
са ценни и заслужават положителен отзвук в обществото, но за да дадат дългосрочни 
и устойчиви резултати, е необходимо те да станат част от една комплексна рамка 
в областта, вземаща предвид сложността на проблема и многото засегнати от него 
страни.

Препоръки 
    Да се включат начини за участие на деца извън училище – деца от 

самостоятелна форма на обучение, отпаднали от училище и деца в риск. 
Възможно е това да стане чрез системата на Агенцията за социално 
подпомагане и/или чрез въвличането на центрове и услуги в общността, 
работещи в рамките на организации от неправителствения сектор.

    Да се вземат предвид възрастовите специфики при участието на децата в 
съветите на различните нива и в организацията на устойчиви дейности за 
изграждане на капацитета им.

    Да се предвидят форми и средства за включване на родителите в модела 
на детско участие. Това предполага допълнение към въвеждания механи-
зъм, което може да бъде разработено в сътрудничество с УНИЦЕФ и с не-
правителствени организации.

28.  Окончателен доклад. 
Извършване на социологични 
и специализирани проучвания 
и изследвания за оценка на 
резултатите от изпълнението 
на Националната стратегия за 
детето в изпълнение на Дейности 
3 и 4 от Проект „Извършване 
на оценка на изпълнението 
на Националната стратегия за 
детето” на ОПРЧР, обособена 
позиция № 1, стр. 123.
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Ангажимент 2 
Законът за народната просвета да предвиди задължителното участие на представители на учени-
ческите съвети в срещи, на които се обсъждат ключови въпроси за живота на училището, учебните 
програми, извънкласните дейности, въпроси за дисциплината, налагането на санкции на отделните 
ученици, вътрешния ред в училище

Напредък: 
Възможност за въвеждане на подобни текстове се вижда в проекта на Закон за предучилищното и 
училищното образование. Реални промени не са извършени.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Участие на децата

Срок: 2008 – 2018 г.

Какво се случва? 
Училищната общност е социалната институция, която би трябвало да дава възможност 
на детето да изгражда личността си в нейната цялост и по важност тя се нарежда 
непосредствено след семейната. В този смисъл от образователната система се 
очаква да включва форми, методи и средства за гарантиране правото на мнение на 
децата и на тази й функция набляга както Стратегията на Съвета на Европа за детето 
2012 – 2015, така и Препоръката на Съвета на Европа до страните членки за правото 
на мнение на децата и младите хора.

Обсъжданият тук ангажимент към датата на неговото поемане (т.е. приемането на 
Националната стратегия за детето 2008 – 2018 – 14.02.2008 г.) адресира промени в 
Закона за народната просвета, тъй като той представлява единственият нормативен 
акт с такава юридическа сила, уреждащ отношенията в системата на образование-
то от 1991 г. насам. През последните четири години подобна промяна или допъл-
нение, т.е. въвеждане на текстове, уреждащи автентичното участие на учениците в 
процеса на вземане на решения за училищната общност, не е осъществена. С оглед 
на този факт настоящият текст ще разгледа някои от текстовете в проекта на Закон за 
предучилищното и училищното образование, обсъжданията върху който са предмет 
на особен обществен интерес вече повече от година.

От една страна, проектозаконът признава участието като право на децата (чл. 170, ал. 
1, т. 8), но в своята цялост го свежда изключително до т.нар. „ученическо самоупра-
вление“, което като такова се предвижда да се включва в организационното разви-
тие на училището (чл. 170, ал. 2). Някои конкретни и важни елементи от училищното 
управление, като Етичния кодекс на училищната общност, също се уреждат в сътруд-
ничество с органите на ученическото самоуправление (чл. 174). От друга страна, пра-
вото на участие е отчетено и като средство за превенция на тормоза и насилието. 
Дейностите за такива цели се предвижда да се подчиняват на общата училищна по-
литика, част от която е и „изготвяне съвместно с учениците на правила за поведение-
то им в паралелката.“ Независимо обаче, че текстовете в проектозакона регулират 
повече начини за ученическо самоуправление, те се отнасят до конкретни и относи-
телно малки аспекти от училищния живот, особено що се касае до незадължителни 
форми като свободноизбираемите часове и извънкласните дейности. 

О
ценка: Среден 3

3
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Въпреки че текстовете, които откриваме в проекта на Закон за предучилищното и 
училищното образование, са малка крачка напред спрямо тези в Закона за народ-
ната просвета, всички възможни промени остават на хартия, при това под въпрос. 
Дали проектозаконът ще бъде приет и ако да, под каква форма (включително и дали 
той ще утвърждава правото на мнение на децата, или ще продължава да ги държи 
в периферията на решенията, вземани в тяхно име), трябва да остане приоритетна 
тема в дневния ред както на обществото, така и на институциите.

Препоръки 
    Да се предвиди, обсъди и включи в новия Закон за предучилищното 

и училищното образование участие на децата в срещи, на които се 
обсъждат ключови въпроси за живота на училището, учебните програми, 
извънкласните дейности, въпроси за дисциплината, налагането на 
санкции на отделни ученици, вътрешния ред в училище и др.

    Да се развият форми на участие, съобразени с възрастта и възможностите 
на учениците (заседателната форма не винаги е подходяща) и социалния 
им статус.
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Какво се случва? 
Както през 2011, така и през 2012 г. страната ни остана далеч от целите на хилядоле-
тието за среден месечен доход от 280 евро, дял на бедното население 15% и праг на 
бедността 170 евро. 

Последните публикувани данни по индикаторите за социално включване и условия 
на живот се отнасят за 2010 г. Те бяха публикувани през декември 2012 г. от изслед-
ване НСИ29 и Юростат (Еurostat), като източник на данните е ежегодно провежданото 
Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC). Линията на бедността в 
България остава далеч от 170 евро, или 332 лв., а именно:

Таблица 1. Линия на бедността в България месечно в лева

Средният месечен доход на човек в страната също не се доближава до целта от 280 
евро. През 2010 г. е бил 318 лв., или около 163 евро, а през 2011 г. съответно 328 лв., 
или 167 евро.30 

Делът на бедното население в страната остава много над 15% и дори нараства през 
2010 спрямо 2009 г. 22.3% от населението през 2010 г. са живели с доход под линията 
на бедността от 283.75 лв. 

Таблица 2. Относителен дял на бедните в България

Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 1 
Намалено равнище на бедност сред домакинствата с деца (цели на хилядолетието – среден месечен 
доход 280 евро, дял на бедното население – 15 %, праг на бедността – 170 евро) 

Напредък: 
Няма развитие, напротив – последните данни за бедността сред домакинствата с деца показват 
задълбочаване на проблема.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.

Срок: 2008 – 2018 г.

1.3. Детска бедност и благосъстояние 

Година на провеждане на изследването 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Година, за която се отнасят данните 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Едно лице 135.33 144.75 212.33 276.50 295.00 283.75

Източник: НСИ

29.  НСИ, www.nsi.bg. Социално 
включване и условия на живот. 
Индикатори за бедност и 
социално включване общо за 
страната, посетен на 16.01.2013 г..

30.  НСИ, www.nsi.bg. Доходи и 
разходи на домакинствата. Общ 
доход, посетен на 16.01.2013 г.

Година на провеждане на изследването 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Година, за която се отнасят данните 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Брой лица в хиляди 1417.1 1690.8 1632.1 1657.0 1564.2 1673.5

% от съвкупността 18.4 22.0 21.4 21.8 20.7 22.3

Източник: НСИ
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Детската бедност в България е най-високата в Европа, често се върти в поколенчески 
кръг на отделни семейства и общности и през последните години, вместо да вървим 
към решение на проблема, той все повече се задълбочава.

Според последните данни, публикувани от Еurostat31 и НСИ, България е водещата ев-
ропейска страна в печалната класация за „риск от бедност” 32 сред децата. Показа-
телят за риск от бедност при децата в България за 2010 г. е 51.8% (или 663 600 деца) 
при средна стойност за ЕС 27.0%. И докато през 2008 г. Румъния ни водеше по този 
показател, през последните две години, за които има данни, България категорично 
заема първата позиция.

Таблица 3.  Деца в риск от бедност или социално изключване 

в  % от съвкупността

След лек спад през 2007 г. през следващите три години прогресивно се повишава 
и делът на бедните деца у нас. През 2010 г. те са били цели 28.9% от всички деца в 
страната, което представлява нарастване с 2.2-процентни пункта спрямо предходна-
та година. С други думи в България 369 500 деца живеят в бедност – повече от насе-
лението на цялата област Стара Загора. 

Таблица 4. Относителен дял на бедните деца в България

Стойностите на индикаторите за детска бедност у нас ярко демонстрират особена-
та уязвимост на децата по отношение на бедността и продължаващото значително 
изоставане на страната ни в сравнение с останалите държави от ЕС. Като зависими 
членове на техните семейства, върху бедността на децата се отразяват множество 
фактори, като равнище на бедността в домакинствата, брой деца в семейството, със-
тав на семейството. Рискът от бедност е най-голям при децата със самотен родител 
и при тези в многодетни домакинства. Бедността сред многодетните семейства от 
домакинствата с три и повече деца добива потресаващи размери. От 65.2% през 2009 
г. тя се повиши до цели 78.2% през 2010. 

Всичко това следва да направи намаляването на равнището на бедност сред до-
макинствата с деца ключов ангажимент, чието изпълнение би имало положителен 
ефект върху всички останали сфери на детското развитие. През 2012 г. МТСП трябва-
ше да приеме Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване. До края на годината беше разработен проект на стратегия-
та, който обаче остана неприет. Проектът повтаря националната цел от Стратегията 
Европа 2020, а именно намаляване броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 
2020 г., като една от подцелите е „намаляване на броя на децата във възрастовия ин-
тервал 0-18 години, живеещи в бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална 
цел и 25% от броя на бедните деца през 2008 г.)”. Проектът на стратегията определя 
и 9 ключови приоритета с мерки, отговорни институции, партньори и източници на 
финансиране, но нито един от тях не засяга въпроса за развитие на целенасочена 

Година на провеждане на изследването 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Година, за която се отнасят данните 2005 2006 2007 2008 2009 2010

България 61 60.8 44.2 47.3 49.8 51.8

Румъния . 50.5 51.2 52.0 48.7 49.1

ЕС 27 27.2 26.3 26.2 26.0 27.1 27.0

Източници: НСИ и Еurostat

Година на провеждане на изследването 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Година, за която се отнасят данните 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Брой деца в хиляди 336.7 403.6 326.4 316.1 340.4 369.5

% от съвкупността 25.0 29.9 25.5 24.9 26.7 28.9

Източник: НСИ

31.  Eurostat: http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/setupModi-
fyTableLayout.do , посетен на 
16.01.2013 г.

32.  “Риск от бедност” – индикатор, 
идентифициращ всички тези 
(домакинства или хора), които 
попадат под определен праг на 
доход, който в ЕС е определен 
на 60% от медианния доход за 
страната.

51.8% от децата
в България живеят
в „риск от бедност 
и социално 
изключване”. 
Средната 
стойност за 
ЕС е 27.0%.
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Средногодишен брой/сума за 

календарната година

2011 2010 2009

брой сума брой сума брой сума

Еднократна помощ при раждане на дете 69 736 26 502 304 72 226 27 735 480 77 900 29 435 815

Еднократна парична помощ за отглеждане 
на близнаци до навършване на 1 година 2 028 2 423 403 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 2 344 6 401 078 1 934 4 953 789 1 434 3 521 286

Месечни помощи за отглеждане на дете до 
1 година 21 557 26 244 292 23 201 28 998 023 22 089 27 134 071

Месечни помощи за дете до завършване 
на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст 820 892 357 884 887 839 698 385 100 984 841 728 358 331 311

Еднократна помощ при бременност 17 669 2 942 371 17 639 2 694 807 19 818 2 965 245

Еднократна целева помощ за 
първокласници* 45 434 6 796 413 42 399 6 430 813 40 883 6 099 380

Месечна добавка за деца с трайни 
увреждания* 21 205 59 607 186 20 126 46 444 409 19 490 45 559 237

ОБЩО 1 000 865 488 801 934 1 019 279 504 728 425 1 028 031 476 697 265

Средномесечна сума на дете   40.70   41.27   38.64

Нарастване в % спрямо предходната 
година   -1.37   6.79   30.43

Годишен хармонизиран инфлационен 
индекс, януари (%)** 4.30 1.80 6.00

Нарастване в %, коригирано спрямо 
инфлацията -5.67 4.99 24.43

Източник: АСП. Отчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2011, 2010 и 2009 г.

семейна политика за борба с бедността и социалното изключване. В приоритета за 
осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания е записана мяр-
ка  „Подпомагане на семействата с деца”...

И през 2012 г. АСП продължи да предоставя целенасочена финансова подкрепа на 
семействата и децата съгласно Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД). Видове-
те помощи и техните размени останаха непроменени спрямо 2011 г, като по-голямата 
част от помощите са свързани с подоходен тест. През годината бяха приети проме-
ни в ЗСПД, премахващи подоходния тест единствено за деца, които се отглеждат от 
един жив родител, и беше включена гарантирана независимо от дохода целева по-
мощ за първокласници, за деца с увреждания и за деца, настанени в приемна грижа 
или семейства на близки и роднини.

Таблица 5. Семейни помощи за деца по ЗСПД

*  С  направените промени в нормативната база през март 2010 г. месечна добавка за 
деца с трайни увреждания 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, предоставени по реда на ЗИХУ.

**  Процентно изменение на хармонизирания индекс на потребителските цени в 
сравнение със същия месец на предходната година. Източник: Eurostat. Актуали-
зирани данни към 10.01.2013 г.

След известното нарастване в относителния размер на помощите, отпускани по 
ЗСПД през периода 2007 – 2010,33 през 2011 г. се отчита намаление с 1.37% в сравне-
ние с предходната година. При корекция спрямо инфлацията намалението нараства 
до 4.30%. Общият годишен размер на отпусканите помощи е внушителен, но в абсо-

33.  Виж Бележник 2012. 
1.3. Детска бедност и 
благосъстояние, стр. 18

Бедността 
сред 

домакинствата
 с три и повече 

деца е 78.2%.
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лютна стойност средномесечната помощ на подпомагано дете е едва 40.70 лв. Трябва 
да имаме предвид, че в тази средна сума влизат и еднократните помощи за раждане 
и бременност. Това означава, че голяма част от децата, живеещи в бедност, получават 
дори по-малко от тези 40 лв.

По данни на Eurostat България е на последно място в ЕС по абсолютна стойност на 
разходи за социална закрила на глава от населението. 

Таблица 6. Разходи за социална закрила34

През 2010 г. у нас се падат по 72 евро месечно за социална закрила на жител, докато 
средната стойност за ЕС е 599 евро на месец. Ако отчетем само разходите за деца и 
семейства, сумата за закрила става 8 евро месечно на жител при средна стойност за 
ЕС от 46 евро. Трябва да се признае, че една от причините за тези стойности за Бълга-
рия е и ниският брутен вътрешен продукт (БВП) на страната ни. Отчетени като дял от 
БВП, разходите за социална закрила у нас все повече се доближават до средните за 
ЕС. Това обаче не означава, че България се бори успешно с бедността предвид всич-
ки доказателства за нейното задълбочаване в последните години.

Видове разходи Година: 2007 2008 2009 2010

Евро на 
жител.

% от 
БВП

Евро на 
жител.

% от 
БВП

Евро на 
жител.

% от 
БВП

Евро на 
жител.

% от 
БВП

Общо разходи 
за социална 
подкрепа 

ЕС 27 6520.53 26.09 6700.96 26.79 6956.06 29.61 7184.69 29.36

България 568.40 14.15 719.74 15.49 792.74 17.21 864.07 18.06

Румъния 784.46 13.55 925.98 14.25 939.66 17.08 1017.36 17.58

Разходи за деца 
и семейства 

ЕС 27 507.84 2.03 518.14 2.07 539.61 2.30 552.81 2.26

България 47.54 1.18 60.39 1.29 91.83 1.99 95.94 2.00

Румъния 96.83 1.67 96.66 1.49 93.27 1.69 97.00 1.68

Източник: Eurostat

Препоръки 
    Въвеждане на облекчения на данъците и таксите за родителите.

    Спешно въвеждане на реално семейно подоходно облагане, което да отчи-
та истинския брой членове на семейството. Това са данъчни облекчения за 
семействата с деца, като нарастването на облекченията следва да е свърза-
но с увеличаване броя на децата.

    Прекратяване практиката на дискриминацията на децата според поре-
дността на тяхното появяване в семейството. В момента държавата наказва 
родителите, решили да имат трето и следващо дете, с намаляване на едно-
кратната помощ при раждане35. В същото време бедността сред домакин-
ствата с три и повече деца е повсеместна – цели 78.2%.

    Въвеждане на индексация към пенсията на майката (или на двамата родители) 
в зависимост от броя на децата и степента на тяхното образование – създа-
ването на граждани е не по-малко важно от създаването на национален про-
дукт.36

    Осигуряване на достъпни и достатъчни като брой и видове услуги и форми 
на грижа за отглеждането на деца (детски градини, родителски кооперати-
ви и други форми за отглеждане на деца). 

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

    Обвързване на социалните помощи със социална работа. 

34.  Разходите за социална закрила 
съдържат: социални плащания, 
състоящи се от трансфери в 
брой или в натура, към лица и 
домакинства с цел облекчаване 
бремето на определен набор 
рискове или необходимости; 
административни разходи, 
които представляват разходите, 
начислени към схемата 
за нейното управление и 
администрация; други разходи, 
които се състоят от разни 
разходи на схемите за социална 
закрила.

35.  За 2012 г. помощта продължава 
да е 250 лв. за първо дете, 600 
лв. – за второ дете, и 200 лв. – за 
всяко следващо.

36.  Пълна къща – Клуб на 
многодетните родители към 
Асоциация„Родители, 2009. 
Предложения за промяна 
в държавната политика 
по отношение на децата и 
семейството.
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Къде:   Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010 – 2013 г.
Оперативна цел 5: Повишаване на професионалния капацитет и оптимизиране на 
човешките ресурси в системата за закрила на детето
1. Подобряване организацията, 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

37 . Втори мониторингов доклад по 
изпълнение на Плана за дейст-
вие за Националната стратегия 
“Визия за деинституционали-
зация на децата на Република 
България” за периода юни 2011 
– юни 2012, стр. 29.

38.  Втори мониторингов доклад по 
изпълнение на Плана за дейст-
вие за Националната стратегия 
“Визия за деинституционали-
зация на децата на Република 
България” за периода юни 2011 
– юни 2012, стр. 4.

39 . По данни на НМД в Русе 
например от назначени 
трима социални работници са 
напуснали двама, а ситуацията 
е идентична и в други градове.

40.  Агенция за социално 
подпомагане. Отчет за 
дейността на Агенцията за 
социално подпомагане за 
2011 г.

Ангажимент 2 
Разработване и въвеждане на стандарти за социална работа с деца – натовареност и брой на актив-
ни случаи за социален работник

Напредък: 
Няма напредък по същество. В рамките на годината са осъществени дейности за подобряване на 
капацитета на ОЗД, но все още няма стандарти за социална работа с деца за натовареност и брой 
активни случаи на социален работник.

Какво се случва? 
В рамките на 2011 г. стана ясно, че стандартите за социална работа ще бъдат разработе-
ни и утвърдени в рамките на проект “Укрепване на капацитета на Агенцията за социал-
но подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа” по 
ОПРЧР, който стартира през септември 2011 г., със срок на изпълнение до 30 септември 
2014 г. Проектът обхваща 28 области в България, по него трябваше за бъдат наети 400 
нови социални работници и да се разработят и утвърдят стандартите за социална работа. 

Назначаването на работниците стартира на 01.02.2012 г. и към настоящия момент са 
назначени 391 от общо 400 социални работници: 220 в отделите „Закрила на детето“ и 
180 в отделите „Хора с увреждания и социални услуги“. През месец април е обявен нов 
подбор на кандидати за дирекциите, в които нямаше достатъчно кандидати за назнача-
ване на разпределените бройки. През месец май са назначени класираните кандидати, 
с което ще се достигне цялостното изпълнение на дейност 3, а именно назначени 400 
социални работници в отделите и дирекциите.37 

През 2010 г. по данни на ДАЗД в отделите “Закрила на детето” работят 351 социални ра-
ботници. През 2012 г. към тях се присъединиха още 220 социални работници. 

От отчетеното по проекта във Втория мониторингов доклад е видно, че планираните
дейности се изпълняват чрез организиране и провеждане на обществени поръчки
по Закона за обществените поръчки (ЗОП), като някои са прекратени, други се обжал-
ват, но при всички сроковете са дълги и невинаги се стартира дейността по график.
Това е отчетено като предизвикателство пред изпълнението на проектите като цяло:
“При динамиката на процеса деинституционализация предизвикателство се оказват
и заложените срокове. Допълнително затруднение при спазване на сроковете възник-
ва и в процеса на възлагане на дейности чрез процедури по ЗОП.”38

Какво се случи на практика? През февруари в ОЗД започнаха работа около 220 соци-
ални работници на по-ниско заплащане от останалите колеги (което ще остане непро-
менено през следващите три години до края на проекта), без въвеждащо обучение и 
супервизия, без право на командировъчни и без осигурени компютри. Веднага им бяха 
разпределени тежки случаи – за разтоварване на старите служители в ОЗД. Те работиха 
в такава ситуация в продължение на 6 месеца, преди да започне текучеството39. 

По проекта е създаден механизъм за оценка и управление на натовареността, на чиято 
база са разпределени планираните 400 нови социални работници. Въпреки това слу-
чаите, по които работи един социален работник, продължават да надвишават добрите 
европейски практики, които сочат, че този брой трябва да бъде между 20 и 35. През 2011 
г. броят на жалбите, молбите за съдействие и сигналите за деца в риск, постъпили в ОЗД, 
е 48 549 (с 5091 повече от 2010 г.)40. В тази бройка не са включени отворените случаи от 

О
ценка: Среден 3

 

3
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предходните години. Ако през 2012 г. броят сигнали е подобен, а с новите попълнения 
социалните работници в ОЗД са станали 571, то на един социален работник се падат по 
около 85 сигнала годишно в допълнение към отворените случаи от предходни години. 

Във връзка с дейностите по проекта за укрепване капацитета на АСП приветстваме въве-
дените промени в нормативната уредба (Единен класификатор на длъжностите в админи-
страцията, в сила от 01.01.2012 г.) за кариерно развитие и обучение на социалните работ-
ници. Промените предвиждат три степени на професионална квалификация (социален 
работник, старши социален работник, главен социален работник), както и необходимите 
за придобиването им механизми и базови и надграждащи обучения за получаване на съ-
ответните нива на компетентност. Обнадеждаващ факт е и приемането на Наредба за кари-
ерното развитие на социалните работници,41 съобразена с направените в Единния класи-
фикатор промени. Наредбата цели да формира политика за развитие на професионалните 
умения и квалификация на социалните работници в агенцията, но не се ангажира с опре-
деляне на норматив за натовареност със случаи. Дейностите по проекта за повишаване 
капацитета на социалните работници от АСП не се консултират с всички заинтересовани 
страни. Неправителствените организации остават изключени от процесите на изработване 
на механизъм за оценка и управление на натовареността, който е предоставен на изпълни-
телния директор на АСП, както и от дизайна на обученията за новоназначените служители. 

Въпреки направените стъпки липсата на внедрени в практиката стандарти, забавянето 
на обученията и супервизията, както и недостатъчното ресурсно обезпечаване на мо-
билност, комуникации и гъвкавост продължават да подхранват у социалните работници 
нагласи и решения, които не са в интерес на децата и на реформата по деинституционали-
зация. Факт е, че част от препоръките в Бележник 2012 бяха изпълнени през 2012 г. Броят 
на социалните работници в ОЗД беше увеличен, а заплатите им бяха повишени с 20%. Тези 
мерки обаче не доведоха до осезаемо подобрение в тежката ситуация, тъй като пробле-
мите на отделите за закрила на детото продължават да бъдат структурни. Предприетите 
мерки се оказаха неустойчиви и финансово необезпечени, но представляват признание, 
че съществува проблем с човешките ресурси в социалната служба. Все пак в практиката 
не се усеща промяна от констатираното през изминалата година – социалните работници 
в ОЗД като цяло продължават да функционират в режим на стрес и опасност от прегаряне. 
И старите, и новите социални работници в ОЗД продължават да работят и през 2012 г. с 
ниско заплащане, без обучение и супервизия и при недостиг на всички видове ресурси. 
Продължава да липсва разбиране за същността на социалната работа с деца и за ясни гра-
ници на компетентност и правомощия. Организационната култура е базирана на търсене 
на виновни и страх от наказания. Не са предприети достатъчно мерки за разясняване на 
проектите по деинституционализация, както и за преодоляване на стереотипи, което въз-
препятства вземането на правилни решения по отношение на конкретните детски съдби.

Препоръки 
    Разработването на стандарти за социална работа с деца да стане възможно 

най-спешно и да не бъде отлагано повече. Да се създаде работна група, която,
стъпвайки на направените вече предложения, да представи вариант за нацио-
нално обсъждане и приемане.

    Да се осигурят въвеждащо, поддържащо обучение и професионална супервизия 
за всички социални работници.

    Да се повиши капацитетът на ОЗД, като се осигури по-достойно заплащане, 
основано на справедливи принципи, независимо от това дали служителят е 
назначен по проекта или преди това.

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

    В хода на разработването и прилагането на стандартите да бъдат включени 
гражданските организации, които традиционно предоставят обучения и супер-
визия на ОЗД и специалистите по социална работа.

    Професионалният стандарт (компетенциите, които следва да притежават со-
циалните работници) да бъде предоставен на всички висши учебни заведения, 
подготвящи специалисти в тази сфера, за да могат да покрият изискванията.

    Дейностите по проекта за укрепване на капацитета на АСП да протичат при 
повече прозрачност и консултативност.

41.  Министерство на труда 
и социалната политика. 
Наредба № РД-07-6 от 10 
октомври 2012 г. за кариерно 
развитие на социалните 
работници в Агенцията за 
социално подпомагане.

Годишно на един
социален работ-
ник у нас се падат 
минимум 85 нови 
сигнали, без да се 
броят отворените 
случаи от предход-
ните години. Спо-
ред добрите прак-
тики общият брой 
случаи трябва да 
е не повече от 35.
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42 . Отчет от сайта на Министерство 
на околната среда и водите. 
Оперативна програма „Околна 
среда”, Напредък, Сектор „Води”, 
Приоритетна ос 1 „Подобряване 
и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в 
населени места с над 2000 екв. 
ж. и в населени места с под 2000 
екв. ж., попадащи в градски 
агломерационни ареали”, http://
ope.moew.government.bg/bg/
pages/sektor-vodi/27, последна 
актуализация към: 10.12.2012 г.

43.  http://umispublic.minfi n.bg/op-
PriorityLines.aspx?op=7, последна 
актуализация към: 10.12.2012 г.

Какво се случва? 
По отношение на осигуряването на качествена питейна вода и условия за подходяща 
хигиена на всички деца през 2011 г. отчетохме, че политиките и мерките са непо-
следователно насочени към населените места, в които проблемите са най-тежки. 
Мерките и показателите обаче не бяха обвързани с намаляване на заболяемостта 
сред групите деца с най-висок риск. Обновяването и доизграждането на водния 
сектор са сред най-активните инвестиционни сфери на публичните институции 
през 2012 г. Според отчет към 04 декември 2012 г. оперативна програма „Околна 
среда” е договорила над 151% от средствата за сектора по оста „инфраструктура 
за питейни и отпадни води” – 3,796 млрд. лв., а изплатените средства са близо 17% 
от средствата за сектора42. Според същия отчет по приоритетната ос се изпълня-
ват общо 84 договора за подготовка и изграждане на ВиК инфраструктура по две 
отделни процедури. Още 31 договора по процедура „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” са сключени според Информа-
ционната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 
ЕС в България43. Според друг отчет към края на август ВиК системите в 62 населени 
места се подобряват чрез съответни инвестиции във водопроводните и канализа-
ционните мрежи. Облагодетелстват се над 980 000 души, сред които 170 000 деца. 
Всичко това представлява напредък, но не в прякото изпълнение на поетия анга-
жимент, а в развитието на водния сектор като цяло.

В този смисъл принципът на „случайни попадения в целта” продължава да се при-
лага и през 2012 г. Напредък сигурно има, но никой не може да го измери, защото 
не знаем колко и къде са децата с проблемен достъп до качествена питейна вода. 
Важни в случая са трайните тенденции на увеличаване дела на водоснабденото 

О

ценка:  Добър 3.5
0

 

3.50

Ангажимент 1 
Да се предотврати и значително да се намали заболеваемостта от стомашно-чревни заболявания, 
както и други поражения върху здравето на децата чрез гарантиране вземането на мерки за осигу-
ряване на всяко дете с питейна вода постоянно, в достатъчно количество, с гарантирани микробио-
логични и химически показатели за качество, съответстващи на определените гранични стойности 
в националните нормативни документи и препоръките на СЗО, както и осигуряване на условия за 
подходяща хигиена за всички деца. 

Напредък: 
Развитието по ангажимента е на принципа „случайни попадения в целта”. Водоснабденото населе-
ние се увеличава, но липсват целенасочени мерки към уязвимите деца.

Къде:  Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 – 2013 г. 
5. Детско здраве – околна среда

Срок: 2008 – 2013 г.

Отговорна институция: Формално – МЗ; Реално – МРРБ, общините 

Индикатори: Формално – Доклад за качеството на бутилираните води на пазара по от-
ношение на изискванията на децата (към съответна мярка 149); Реално: инвестициите във водния 
сектор – брой пречиствателни станции за питейни и за отпадни води, километри нова и/или рекон-
струирана ВиК мрежа, брой облагодетелствано население

1.4. Сигурна и здравословна среда  
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население (99.09% към 2010 по данни на НСИ44), на намаляване на засегнатите от 
воден режим45 и на увеличаване на обслужените от канализация с пречистване на 
отпадните води46. В такава среда неминуемо ще намира решение и частният про-
блем – достатъчно чиста вода за всяко дете. Последното твърдение ще бъде невяр-
но само ако отсъства финансовата възможност да се заплати цената на тази услуга. 
А всъщност именно това е ядрото на проблема – бедността на големи социални 
групи.

Структурните вътрешни противоречия в програмата47, констатирани в предходния 
Бележник 2012, се препотвърждават. Вместо „комплексни действия, насочени към 
опазване на здравето на децата”, програмата съдържа чисто секторни мерки по 
отделните компоненти на околната среда. В раздела „Детско здраве – околна среда” 
към плана за действие, който е част от програмата, има общо 28 мерки, като само 
една е насочена към поетия ангажимент за „осигуряване на всяко дете с питейна 
вода постоянно, в достатъчно количество, с гарантирани показатели за качество”. 
Това е мярка 149: „Оценка на качествата на питейните и минералните води в стра-
ната с оглед на риска за детското здраве”48. Според плана за действие на програ-
мата тази работа трябва да започне през 2008 г., да завърши през 2012 г., да бъде 
финансирана с 8000 лева от МЗ и да бъде отчетена с „Доклад за качеството на бути-
лираните води на пазара по отношение на изискванията на децата”49. 

Налице е тотално разминаване между целта да се намали заболяемостта сред де-
цата и да се гарантира достъп до качествена питейна вода и условия за подходяща 
хигиена и мярката за постигането на тази цел, предвиждаща оценка на качеството 
на бутилираните води на пазара. Нещо повече, аналитичният раздел на програмата 
дори не прави опит да изследва и разкрие измеренията, локализациите и причини-
те на проблема „достъп на децата до качествена питейна вода”. 

Макар и непряко, като напредък по развитието на ангажимента може да се интер-
претира приемането в края на ноември 2012 г. на нова Национална стратегия за 
управление и развитие на водния сектор. Този документ разкрива огромната „про-
паст” между състоянието на сектора и нуждите му, а именно:

   Неефективен режим на водоподаване – недоизградена инфраструктура, големи 
загуби поради амортизирани мрежи.

   Отклонения в качеството на доставяната вода – основно поради липсата на пре-
чиствателни съоръжения за питейни води (ПСПВ), остаряла водопреносна мре-
жа, фонови замърсявания за подземни водоизточници. 

   Остарели ПСПВ – почти всички заварени ПСПВ (обслужват само 46% от населе-
нието) са с остаряло оборудване и спешно се нуждаят от реконструкция и мо-
дернизация.

   Ниска изграденост на канализационната мрежа (61%) и пречиствателните стан-
ции за отпадни води (ПСОВ) – заварените от миналия век са амортизирани, нуж-
даят се от подмяна и реконструкция.

   Разпокъсано и затруднено информационно осигуряване – това прави сектора 
трудно управляем.

   Често срещано лошо качество на водата – мътна и с лош вкус – това заявяват една 
трета от гражданите и една четвърт от бизнеса в представително национално 
социологично проучване.

   Набавянето на необходимите ресурси е предизвикателство – в порядъка от над 
12 млрд. лв. за покриване на минимални инвестиционни нужди до над 43 млрд. 
лв. за привеждането в състояние, доближаващо се до европейските стандарти. 
Под въпрос е дали тази инвестиция е постижима за държавата ни в близко бъ-
деще.

Новата водна стратегия залага на следните приоритети за финансиране през след-
ващия планов период: качество на питейната вода, намаляване на засегнатите от 
режим на водоподаване, пречистване на отпадъчните води в селища над 2000 ек-
вивалентни жители50  и защита от наводнения.

44 . НСИ, Околна среда, Дял 
на населението в селища с 
обществено водоснабдяване, 
обществена канализация и 
селищни пречиствателни 
станции за отпадъчни 
води (СПСОВ), Население, 
свързано с обществено 
водоснабдяване, http://www.nsi.
bg/otrasal.php?otr=15, последна 
актуализация към: 10.12.2012 г.

45 . Пак там. Засегнатото от воден 
режим население през 2010 г. 
е било 1%. 10 години по-рано 
съответният дял е бил 21.8%, като 
от 2000 до 2010 г. този дял спада 
постоянно.

46 . Пак там. Населението, свързано 
със СПСОВ през 2010 г., е било 
47.6%. 10 години по-рано 
съответният дял е бил 36.8%, като 
от 2000 до 2010 г. този дял расте 
постоянно.

47 . Национална програма за 
действие по околна среда и 
здраве 2008-2013 г.

48 . Национална програма за 
действие по околна среда и 
здраве 2008-2013 г., стр. 106, 
http://www.mh.government.
bg/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=427, последна 
актуализация: 10 .12.2012 г.

49 . Пак там.

50 . Бел. ред.: Термин, който се 
въвежда за нуждите при 
проектиране и изчисление 
например. на необходимо 
пречиствателно съоръжение. 
Смята се, че един човек генерира 
определено количество 
отпадъчни води дневно.
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Пределно ясно е, че проблеми на водния сектор ще се пренасят в следващи плано-
ви периоди. Достатъчно ясно е и обстоятелството, че не толкова физическата на-
личност, а финансовата достъпност на достатъчно качествена питейна вода е про-
блемът, който може да се реши много по-скоро и с несравнимо по-малко ресурси. 
Един от инструментите в това отношение би могла да бъде пряко субсидираната 
вода (в контекста на политиката за социално подпомагане). 

Разпокъсаното секторно планиране и отчитане не е променено. Визираната про-
грама е провалена в частта си за детското здраве. Проблемно е и състоянието на 
косвения „помощник” за водите: „Водният сектор се управлява некоординирано и 
разпокъсано на всички нива...”. Препоръките от Бележник 2012 не са изпълнени. 
Необходими са ново проучване и нов планов документ за периода 2014 – 2020 г., 
посветен само на рисковете за здравето на децата.

Препоръки 
   Да се изготви нова програма със стеснен обхват и нов срок – 2014 – 2020 г.

   Да се идентифицира проблемът и да се изготви карта на най-уязвимите групи 
деца по населени места и с факторите на средата, определящи повишения 
риск за здравето (да се изпълни препоръката от миналата година).

   Към социалните помощи за електричество и твърдо гориво да се включи и 
помощ за питейна вода още за следващата 2013 фискална година.
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II. Семейна среда
и алтернативни 
грижи

Оценка: Среден 3-

3-
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Какво се случва? 
Както е описано подробно в Бележник 2012, у нас формално съществува законова 
и административна рамка за превенция на изоставянето на деца на ниво родилен 
дом. Родилните отделения подават сигнали към съответния ОЗД съгласно Прави-
лата за организация и дейностите по превенция на изоставянето на деца, които 
съществуват във всяко родилно отделение. През 2009 г. е разработено Методиче-
ско ръководство за превенция на изоставянето на децата на ниво родителен дом, 
утвърдено от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната 
политика и председателя на ДАЗД. В АГ отделенията на областните болници се оси-
гурява участие на социален работник по превенция на изоставянето.51 

Според действащата Национална програма за гарантиране на правата на децата с 
увреждания52 МЗ е отговорна институция за „въвеждане на стандартни процедури 
във всички неонатологични отделения относно съобщаване на диагнозата за увреж-
дането и възможности за ранно консултиране на родителите – сформиране на екип 
от специалисти – педиатър, психолог, социален работник и др., които да съобщават, 
контактуват и работят с родителите”. Запитано за напредъка по изпълнението на 
този ангажимент през 2011 г., МЗ отговаря, че изработването на такива процедури 
предстои53. Година по-късно МЗ вече твърди, че „Създаването на стандартни проце-
дури относно съобщаване диагнозата за увреждане на новородено дете следва да 
бъде по инициатива на институциите, ангажирани в дейностите по създаване на со-
циални услуги по превенция на изоставянето на децата [...] (АСП, МТСП)”.54 На въпроса 
за начина на съобщаване на диагнозата за увреждане МЗ посочва, че „специалистите 
от екипа уведомяват родителите по достъпен за тях начин за очакваното развитие 
на заболяването. На родителите при изписването се предоставя епикриза [...], като се 
обяснява, че същата трябва да се предостави на медицински специалист или избран 
[...] общопрактикуващ лекар за последваща диагностика, лечение и наблюдение” и 
пояснява, че „В АГ отделенията на областните болници се осигурява достъп на социа-
лен работник по превенция на изоставянето”. 55

Оценка: Слаб 2 

2

Ангажимент 1 
Осигуряване на социално-психологическа подкрепа във всички родилни отделения

Напредък: 
Няма напредък през годината. Достъп до социален работник по превенция на изоставянето се 
осигурява само в АГ отделенията на областните болници. Има формални процедури за превенция 
на ниво родилен дом.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Здравеопазване. Подобряване здравето на децата
Цел 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: МЗ, АСП, НПО

Индикатори: Брой родилни отделения с назначени социални работници и/или съвместя-
ване на работно място

2.1. Семейна среда 

51.  Втори мониторингов доклад, 
стр. 80.

52.  Национална програма за 
гарантиране на правата на 
децата с увреждания 2010 – 2013 
г. Цел 3, т. 1.1.

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

54.  Справка от МЗ по заявление 
за достъп до обществена 
информация съгласно заповед на 
МЗ № РД 28-179, изх. № 93-00-37 
от 19.10.2012 г.

55.  Пак там.



44   БЕЛЕЖНИК 2013:  КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА ДЪРЖАВАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?

Така въпреки наличието на формални процедури за превенция на изоставянето на 
ниво родилен дом, МЗ продължава да заема дистанцирана позиция по отношение 
на подкрепата на майките в риск. В процеса на взаимодействие с родилките в риск 
продължава да доминира медицинският подход в грижата за детето, което създа-
ва тревожност у майката и подкопава увереността й като родител. Особено уязви-
ми от такава комуникация са родилки с ниски нива на грамотност и със социални 
проблеми, чиито деца имат някакъв здравословен проблем. Сложните диагнози 
и категоричните мнения на медицинските специалисти на практика водят до раз-
колебаване на майката и до решението й да повери новороденото си на грижата 
на специалистите в ДМСГД. Особено уязвими са майките от ромски произход, при 
които ранните и чести раждания, кръвно-родствените връзки с бащата, лошото 
хранене и непроследяването на бременността водят до раждане на деца с ниско 
тегло и редица здравословни проблеми. Въпреки че в процеса на превенция на 
изоставянето се включват социалните работници от ОЗД и понякога доставчици 
на социални услуги, най-голяма тежест при вземане на решението продължават да 
имат мненията на медицинските специалисти поради по-високия обществен статус 
на професията им. Като се вземат предвид и другите затруднения на социалните 
работници от ОЗД56, не е изненада, че над 200057 новопостъпили деца всяка година 
минават през ДМСГД. От постъпващите в ДМСГД деца най-голям е делът на деца 
от 0 до 1 година – около 60%58, които са най-уязвими към престоя в институция59. 
Въпреки че броят на напусналите превишава броя на новопостъпилите деца и се 
отчита общо намаляване на децата в края на всяка година, се поддържа относи-
телен баланс между напуснали и новоприети деца. Децата на резидентна грижа 
намаляват за сметка на тези на дневна и почасова грижа, но системата успешно се 
възпроизвежда. А седмичната и дневната грижа и отделенията за недоносени деца 
са потенциален вход към резидентната грижа, докато я има като възможност.

В тази ситуация осигуряването на социално-психологическа подкрепа на майките 
трябва да бъде разширено и да обхваща и детските отделения, откъдето също по-
стъпват значителен брой деца в ДМСГД по същите причини както и от родилните 
отделения. 

Включването на доставчици на социални услуги в превенция на изоставянето и 
съобщаване на диагнозата има пожелателен характер. Продължават да същест-
вуват бариери пред пълноценното участие на специалисти от социалните услуги. 
От друга страна, тази работа изисква висококвалифициран и специализиран екип, 
обезпечен с необходимите материални и финансови ресурси – адекватно заплаща-
не, обучение и супервизия, транспорт, ресурс за гъвкава подкрепа на семейството. 
Финансовите стандарти на държавно делегираните социални услуги, в рамките на 
които може да се извършва тази дейност, не позволяват сформирането на такъв ви-
сокоефективен екип. Затова и успешните практики до този момент са преди всичко 
по проекти.

Препоръки 
   Да се създадат единни стандарти по превенция на изоставянето, които да се 
спазват както от ОЗД, така и от АГ и детските отделения за постигане на общ 
професионален език и общи ценности и нагласи за подкрепа на майката.

   Да се въведат обучения в учебните заведения и в практиката по превенция 
на изоставянето и проблемите на институционализацията, целящи промяна 
на нагласите на медицинските специалисти.

   Да се осигури социално-психологическа подкрепа в абсолютно всички 
родилни отделения в страната, а не само в областните градове, включително 
и процедури за съобщаване на диагнозата за увреждането и възможностите 
за подкрепа на родителите от специално сформиран екип от специалисти.

   Подкрепата да не се ограничава само сред родилните отделения, а да 
обхване и педиатричните клиники в страната. 

56.  Виж раздел “Детска бедност и 
благосъстояние”, Ангажимент 3.

57.  По данни на НСИ 2508 деца са 
постъпили в ДМСГД през 2011 г. 
Броят на постъпилите през 2010 
г. е бил 2209.

58.  По данни на НСИ делът на 
постъпилите през 2011 г. 
в ДМСГД деца на възраст 
до 1 год. е 63.6% от всички 
новопостъпили.

59.  „Като последствие от 
институционалната грижа може 
да се стигне до физически 
увреждания и интелектуални 
затруднения, които са породени 
от комбинацията от забавено 
моторно развитие и по-бавно 
настъпващи етапи на общо 
развитие на децата, особено в 
условия на влошено здраве и 
заболявания”. Браун, К. (2009). 
„Вредите от отглеждане в 
институция през ранното 
детство”, Better Care Network, 
Save the Children.
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Ангажимент 2 
Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството на областно ниво 
и механизъм за въвеждането им

Напредък: 
През 2012 г. няма разработен минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството. 
Като положително развитие може да се отбележи обвързването на разкриването на нови услуги 
по проекти от общината или НПО с общинските и областните стратегии и стартирането на проект 
„Подкрепа”, координиран от ДАЗД.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата
Цел 1: Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: АСП, МТСП, ДАЗД

Индикатори: Разработване на минимален пакет услуги във всяка област

Какво се случва? 
Поради неизпълнение през 2011 г. ангажиментът е заложен за пореден път в новата 
НПЗД за 2012 г.

У нас все още липсва разбиране за необходимостта от политики за подкрепа 
на родителството. Това са универсални (отворени за всички), интегрирани и 
достъпни услуги и дейности за семействата, целящи да спрат задълбочаването на 
проблеми и изпадането в криза. Наличието на такива услуги би дало възможност 
за обвързване на паричното подпомагане на родителите с ползването на услуги за 
подкрепа на родителството. Така ще се постигнат максимален ефект и устойчивост 
от интервенциите, ще се насърчават моделите на позитивното родителство, за да 
не се стига до мерки за закрила на детето. 

През септември 2012 г. НСЗД излезе с доклад за изпълнението на НПЗД 2012 за 
периода януари – юни. Във връзка с разглеждания тук ангажимент отговорните 
институции отчитат леко раздвижване в сравнение с предходната година. Отчита се: 

   „изведен пакет от необходимите социални услуги” на областно равнище, основан 
на анализ на потребностите на общността; 

   разработени „областни и общински стратегии за развитието на социалните услуги, 
в които е включен пакетът от услуги – действащите и планираните за откриване”; 

   подготовка на план за развитие на услуги по схема „Живот в общността” и по 
проект „Детство за всички”. 

В момента в страната се изпълняват няколко проекта за деинституционализация 
на деца от различни видове домове, в които заляга планиране на пакет от услуги 
за подкрепа на семействата. В същото време се разработват областни и общински 
стратегии за развитие на социални услуги. Осъществява се и проект за социално 
включване, финансиран от Световната банка, който също цели развитие на 
интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за децата. Това, което 
липсва обаче, е изработването на механизъм за въвеждането на пакета от услуги. 

О
ценка: Среден 3
3
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Друг дефицит е фактът, че всички тези инициативи и през 2012 г. останаха 
несинхронизирани.

Проблемът в областните и общинските стратегии и годишните планове е, че те 
продължават да са фокусирани само върху социалните услуги за децата в риск. 
Ефективната намеса изисква интегриран подход, а именно подкрепа по отношение 
на социални, здравни, образователни, жилищни, транспортни и други проблеми 
едновременно. Няма и изработен механизъм за финансиране на междуобщински 
(на областно ниво) социални услуги, които са високоспециализирани и надхвърлят 
нуждите и капацитета на дадена община. 

Общинските комисии за детето разработват годишни програми за закрила на 
детето, които по-скоро обобщават съществуващото в рамките на утвърдени 
бюджети. Новото развитие остава обвързано основно с национални програми 
и проекти. Последните обаче не обхващат всички общини и на практика 
инвестициите в новите услуги са насочени предимно към изграждане на 
резидентни услуги в общността. “За предотвратяване на новите случаи на 
изоставяне се разчита само на наличните в момента и на твърде ограничените 
възможности на общини и доставчици да разкриват нови услуги, без които е 
невъзможно затварянето на входа към институциите. Затова в краткосрочен и 
дългосрочен план липсата на политика и целеви мерки за развиване на интегри-
рани услуги за широка превенция на изоставянето и неглижирането на децата 
създава сериозен риск за цялостния напредък на процеса на деинституциона-
лизация.”60 

Вторият мониторингов доклад отчита липсата на напредък в определянето и 
развиването на необходимите услуги на ниво област (минимален набор от услу-
ги за една област): “По отношение на осигуряване на минималния набор (пакет) 
от услуги за една област (както е посочено в Плана за действие) на този етап е 
трудно да бъде осигурен, тъй като все още разпределението на услугите остава 
неравномерно за територията на цялата страна, както и достъпът на ползватели-
те – ограничен. След приключване на първите проекти (и най-вече реализиране 
на картата на съпътстващите услуги по проекта „Детство за всички” и „Развитие на 
системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално рав-
нище“) може да бъде направен първият анализ за това, доколко е налице равно-
мерно разпределение на услугите, доколко те отговарят на реалните нужди и е 
осигурен достъп на ползвателите”. 61

Липсата на ясна дефиниция за минимален пакет гарантирани услуги за подкре-
па на семейството, както и възприетият подход за планиране „на парче”, осно-
ван преди всичко на проекти, финансирани от структурните фондове62, поддър-
жат неравномерното разпределение на услуги. Разработването на минимален 
пакет ще доведе до оптимизиране на системата и преодоляване на парадокса, 
че в малки общини има много и понякога дублиращи се услуги, докато в дру-
ги общини липсват базови услуги за деца и семейства. Този парадокс е отчетен 
и като сериозен риск във Втория мониторингов доклад63: “Сериозен риск е и 
бюджетите за социални услуги, които отиват за гарантиране на устойчивост на 
услуги, създадени по ОПРЧР и други европейски фондове, без да има оценка на 
тяхната ефективност и обвързаност с новите политики. Така услуги, които биха 
имали по-голям ефект от гледна точка на процеса на де-институционализация, 
не получават финансиране за сметка на други, създадени по грантови схеми 
преди години.” 

Въпреки практическата липса на минимален пакет гарантирани услуги за под-
крепа на семейството и множеството регистрирани проблеми в това отношение, 
през годината бяха започнати и някои обнадеждаващи инициативи.

Сериозна заявка за подобрение в настоящата ситуация е стартирането в средата 
на 2012 г. на проект „Подкрепа”64. Проектът се изпълнява от ДАЗД, финансиран 
е по линия на оперативна програма „Техническа помощ” и цели да подобри вза-
имодействието и координацията между проектите по деинституционализация, 
вкл. проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални 
услуги на регионално равнище”. Сред основните дейности по проект „Подкре-
па” са: създаване на звено за координация, което да осигурява подкрепа и не-

60.  Втори мониторингов доклад 
по изпълнение на Плана за 
действие за Националната 
стратегия “Визия за 
деинституционализация на 
децата на Република България” 
юни 2011 – юни 2012, стр. 6.

61.  Втори мониторингов доклад 
по изпълнение на Плана за 
действие за Националната 
стратегия “Визия за 
деинституционализация на 
децата на Република България” 
юни 2011 – юни 2012, стр. 27.

62.  Отчетено като проблем във 
Втория Мониторингов доклад: 
“Проблем е и осъществяването 
на вертикални проекти, 
насочени към различни 
елементи от системата 
(например отделно за ДДУИ, 
отделно за ДМСГД) и липсата на 
цялостен подход на областно 
ниво.”, стр. 5.

63.  Втори мониторингов доклад 
по изпълнение на Плана за 
действие за Националната 
стратегия “Визия за 
деинституционализация на 
децата на Република България” 
юни 2011 – юни 2012, стр. 5.

64.  http://sacp.government.bg/
proekti/proekta-podkrepa/.
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прекъсната обратна връзка за изпълнението на проектите по деинституциона-
лизация; оказване на експертна подкрепа към изпълнението на проектите чрез 
назначаване на консултанти към всеки от тях; развитие на регионалните екипи 
по деинституционализация. Към края на 2012 г. по проекта има назначени ко-
ординатори, отговорни за всеки от проектите по деинституционализация, и е 
подготвен конкурс за избор на 33-ма експерти от сферите социални услуги, обра-
зование, здравни грижи, правно консултиране, финансови стандарти, психично 
здраве и др.

Като напредък през годината може да се отбележи и обвързването на развитие-
то на нови услуги по проекти от общината или НПО с общинските и областните 
стратегии, които очертават нуждите от минимален пакет от услуги с гарантиран 
достъп.

Препоръки 
     Ускоряване на процеса на въвеждане на нови услуги и прилагане на под-
ходи за достигане „в дълбочина” до отдалечените места и най-уязвимите 
групи.

   Осигуряване на нормативен регламент, финансов стандарт и методическо 
обезпечаване на гарантиран минимален пакет услуги за деца и семейства 
на областно ниво, който включва не само социални (изведени въз основа 
на анализ на потребностите на общността на областно ниво и областните 
и общинските стратегии), но и здравни, образователни услуги, свързани с 
жилищно настаняване и др.

   Осигуряване на законодателство и административно обезпечаване на про-
мени, които да гарантират обвързване на паричното подпомагане на роди-
телите, мерките за закрила на детето и услугите за подкрепа на семействата.

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

     Повишаване на обществената чувствителност и информираност за необ-
ходимостта от социални услуги в общността за подкрепа на семейството.
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Ангажимент 3
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище

Напредък: 
Има напредък през призмата на конкретен проект за развитие на системата за планиране. Дейност-
ите обаче са фокусирани единствено върху лица, напускащи ДДЛРГ, и хора с увреждания, чакащи 
настаняване в институции. 

Къде:   Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата
Цел: Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: АСП, ДАЗД, НСОРБ

Индикатори: Разработване на: механизъм за оценка на нуждите за разкриване на социал-
ните услуги и на система за мониторинг и управление; брой разкрити работни места; брой проведе-
ни обучения; брой изпратени методически насоки за работа; брой обучени специалисти

Какво се случва? 
Този ангажимент се изпълнява в рамките на проект “Развиване на система за пла-
ниране и предоставяне на услуги на регионално ниво” по ОПРЧР. Проектът стар-
тира на 01.09.2011 г. и продължава до 31.10.2014 г. Основната му цел е да подобри 
планирането, управлението и контрола на качеството на социалните услуги. Дей-
ностите подкрепят процеса на регионалното планиране и създаването на дълго-
срочни политики за развиването на социалните услуги. Назначени и обучени са 56 
регионални координатори. Анализирани са потребностите от мрежа за интегрира-
ни социални услуги на настанените в ДДЛРГ и на лицата с умствена изостаналост, 
психични разстройства и физически увреждания, чакащи настаняване в специали-
зирани институции. Изготвени са 123765 броя формуляри за оценка на потребно-
стите чрез инструмент, разработен по проект „От планиране към ефективно пре-
доставяне на социалните услуги за хора с увреждания”, изпълнен от холандската 
организация „Де Пасарел”66. Идентифицирани са конкретни населени места, в кои-
то е необходимо да бъдат създадени социални услуги за лицата от целевата група 
по операция „Живот в общността”, и се препоръчва разкриването на 120 социални 
услуги в общността. 

По този начин отговорните за изпълнението на ангажимента институции отчитат 
напредъка си по системата за планиране на социални услуги към средата на годи-
ната. В отчетените дейности обаче прави впечатление, че фокусът на цитирания 
проект е само върху лица, напускащи ДДЛРГ, и хора с увреждания, чакащи наста-
няване в специализирани институции. Останалите групи деца в риск на практика 
остават изключени. И ако по линия на планирането все пак се отчита някакъв на-
предък, разкриването и предоставянето на услуги все още значително изостават 
от необходимостите. Практиката по места показва, че общинските и областните 
стратегии не определят кои услуги да се развиват в дадена община през съответ-
ната година. Това зависи по-скоро от наличните средства по националните проек-
ти, финансирани от европейските фондове. Гражданските организации считат, че 
местните власти не отделят средства за развитие на социални услуги от собствени-
те си бюджети, а разчитат единствено на проектите, финансирани по оперативните 
програми.

О
ценка: Среден 3

 
3

65.  По данни от Отчет за 
изпълненинето на НПЗД 2012 г. 
за периода януари – юни 2012 г.

66.  Де Пасарел (2011). Концепция 
за обективно оценяване на 
потребностите от социални 
услуги на хора с увреждания, 
стабилна връзка: http://www.
depasarel.bg/downloads/docu-
ments/4_Concept.Needs%20As-
sessment.pdf (14.12.2012 г.).
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Една от дейностите по проекта по ОПРЧР са идентифициране и анализ на ефектив-
ността на добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги 
по места. Възниква въпросът как се определят критериите за идентифициране на до-
бри практики и обученията за контрол на качеството на услугите? Има ли по-широк 
консултативен процес? 

Част от идентифицираните по проекта услуги са за лица, напускащи ДДЛРГ, и ще бъ-
дат изградени приоритетно по Компонент 1 на операцията. С това без съмнение ще 
се постави началото на деинституционализацията на ДДЛРГ. Цялостният подход към 
закриване на ДДЛРГ предполага редица допълнителни интервенции, включително 
и затваряне на входа към тези институции. Към момента няма фокус върху децата 
от 3 до 18 години, настанени в ДДЛРГ. За реформата на тези домове се разчита на 
естествени процеси на напускане на институциите поради навършване на възраст, 
на по-малко преведени деца от ДМСГД, на извеждане в приемна грижа. Трябва да 
не се забравя, че проект “ПОСОКА: семейство”67 обхваща едва 8 ДМСГД, че част от 
децата постъпват в ДДЛРГ от семействата си и липсата на минимален пакет от услуги 
за превенция на тази възрастова група ще продължи да захранва ДДЛРГ с нови деца. 
Всичко това налага извода, че развитието на системата за планиране на социални 
услуги на областно ниво изисква синхронизирано планиране в рамките на всички 
проекти, ангажирани с деинституционализацията. Планирането на съответните ус-
луги следва да бъде синхронизирано с Плана за действие и областните стратегии, за 
да се оформи един по-цялостен хоризонтален подход на областно ниво. Това ще оси-
гури по-ефективен в икономическо отношение подход по отношение на необходи-
мата инфраструктура и издръжка на услугите за всички целеви групи – разширяване 
и обогатяване на съществуващи услуги, разширяване и обогатяване на планирани 
услуги по другите проекти. По този начин ще се достигне и до определяне на мини-
мален пакет гарантирани услуги на местно ниво.

Препоръки 
    Преодоляване на неравномерното разпределение на услугите чрез по-
ефективно и ефикасно планиране.

   Синхронизиране на планирането на услуги в общността за деца и семейства 
по проектите, свързани с процеса на дейнституционализация, проекта за 
социално включване и областните и общинските стратегии за развитие на 
социалните услуги.

67.  Проект „ПОСОКА: Семейство”, 
изпълняван от МЗ в 
партньорство с АСП и ДАЗД цели 
преструктуриране на 8 пилотни 
ДМСГД, включително закриване 
на домовете и замяната им с 
нови интегрирани здравно-
социални услуги в общността. 
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Какво се случва? 
Сегашният механизъм за финансиране на база капацитет и еднаква сума за дете на 
година не стимулира постигането на по-високо качество за конкретното дете съо-
бразно индивидуалните му нужди. Единствената възможност за доставчиците на 
социални услуги остава търсенето на допълнителни ресурси, обвързани с проекти 
или успешно/неуспешно фондонабиране, което не гарантира наличието и устойчи-
востта на подкрепата, от която тук и сега се нуждае едно дете. 

През 2010 г. бяха намалени финансовите стандарти за социални услуги в общност-
та. Финансирането на една от най-всеобхватните и гъвкави услуги по превенция 
и реинтерграция – Центъра за обществена подкрепа – беше допълнително нама-
лено през 2011 г. Позитивно развитие е, че финансовите стандарти за 2013 г. бяха 
повишени с 10% в сравнение с 2012 г. Все пак от 2009 г. досега се повишават ми-
нималната заплата, осигурителните прагове, цените за отопление, електричество, 
вода и горива, както и амортизацията на сградния фонд и оборудване. Всичко това 
води до недостиг на финансови средства за адекватна политика за осигуряване, 
развитие и управление на човешкия ресурс с негативни последствия за качест-
вото на предоставяните услуги. Особено затруднени са центровете за настаня-
ване от семеен тип за деца с тежки и комплексни увреждания, нуждаещи се от 
индивидуално съпровождане и транспорт за задоволяване на потребностите от 
образование, здравни услуги и социално включване. Тези центрове стартираха с 
неадекватен финансов стандарт, който беше незначително увеличен през 2009 г., 
а след това през 2010 г. намален заедно с останалите услуги. На този етап ЦНСТ се 
приемат като основна алтернатива за децата от ДДУИ. В същото време държавно-
то финансиране по стандарт е критично ниско и едва покрива базовите необхо-
димости на настанените деца, които в масовия случай остават без бюджет за не-
обходимите специалисти, за транспорт до социални и здравни услуги в общността 
и за достъп до универсални услуги. Организациите доставчици са принудени да 
дофинансират услугите със собствени средства, които в някои случаи достигат до 
50% от необходимата издръжка. В работен документ до министъра на труда и со-
циалната политика68 НМД предостави данни за годишния размер на държавната 
издръжка, съпоставен с размера на необходимата издръжка, изчислена на базата 
на индивидуалните оценки на потребностите на всяко от настанените в посочени-
те услуги деца. 

Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 1 
Изработване и пилотиране на нов механизъм на финансиране на социалните услуги, обвързан с 
качеството и нуждите на клиентите 

Напредък: 
Няма напредък. В края на срока за въвеждане на такъв механизъм той все още не е разработен.

Къде:  План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Р България”
Промяна в нормативната уредба 2011 г.
План-график за промяна в правната и методическата рамка 

Срок: Разработване до 31.12.2011 г. и въвеждане до 31.12.2012 г.

Отговорна институция: МТСП, АСП, МФ

2.2. Деца в институции и деинституционализация 

68.  Работен документ на 
Национална мрежа за децата, в 
подготовката на който участваха 
доставчици на услугата ЦНСТ: 
фондации „Дете и пространство” 
„Еквилибриум”, „Сийдър” и 
община Сливен.



51II. СЕМЕЙНА СРЕДА И АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ

Таблица 7. Издръжка на услугата ЦНСТ

От данните, събрани от 6 доставчици на услугата ЦНСТ, ясно личи, че необходимата 
годишна издръжка на дете варира в зависимост от индивидуалните оценки на по-
требностите и при всички случаи е около два пъти по-висока от настоящата издръж-
ка, която е в размер от 7255 лв. (или 7981 лв. считано от 2013 г.). Видно е, че насто-
ящият принцип за определяне на издръжката на услугата, а именно броят на децата, 
не функционира добре. 

Няма никаква възможност издръжката да се диференцира в зависимост от потреб-
ностите на децата, които са строго специфични за всяко отделно дете69. Методиката, 
приета от АСП и ДАЗД, предвижда настаняването на не повече от 3-4 деца с тежки 
увреждания в ЦНСТ. На практика, когато се затваря ДДМУИ, в ЦНСТ се настаняват 
само деца с множество тежки увреждания и проблеми, както и с придружаващи пси-
хични смущения. Финансовият стандарт за дете не предвижда ресурс за отглежда-
нето само на деца с тежки увреждания и психични смущения. Настоящият стандарт 
остава абсолютно недостатъчен за осигуряване на индивидуализирана качествена 
грижа, която да развие пълния потенциал на децата. Само по проектите за закриване 
на ДДУИ се предвижда изграждането на общо 149 ЦНСТ. Голяма част от тях ще бъдат 
управлявани от общини и организации, които няма да могат да осигуряват допълни-
телни ресурси за тяхната издръжка. 

При така създалата се ситуация са наложителни изработване и пилотиране на нов 
механизъм за финансиране на социалните услуги, обвързан с качеството и нуждите 
на клиентите и по-ефективен финансово с оглед на трудната икономическа ситуация. 
Единствената възможност за осигуряване на качествена грижа, която е различна от 
институционалната, е възприемането на принципа „парите следват детето” при опре-
деляне издръжката на услугата. По-нататък е необходимо да се направи и ясно раз-
граничение на различните типове услуги – за настаняване и за подкрепа и социално 
включване. Реалната деинституционализация означава мястото за живеене да бъде 
отделено от това за предоставяне на услугите.

По проект на АСП и МТСП, реализиран от холандската организация „Де Пасарел”70, 
са разработени препоръки, инструменти и концепции, финансови стандарти, кои-

Доставчик на 

услугата

Капацитет Разходи 

от 

държавна 

издръжка

Общо 

разходи

Необходима 

издръжка

Недостиг 

(необходима 

издръжка – 

държавна 

издръжка)

Необходима 

издръжка 

на дете

„Дете и пространство”, 
гр. Русе

10 73759.14 94581.90 130181.90 56422.76 13018.19

„Дете и пространство”, 
Люлин, гр. София

8 43530.00 50897.41 89697.41 46167.41 11212.18

„Дете и пространство”, 
Слатина, гр. София

8 58039.20 66205.02 113205.02 55165.82 14150.63

„Еквилибриум”,
гр. Русе

8 58040.00 59860.00 110855.00 52815.00 13856.87

„Сийдър”, 
гр. Кюстендил

24 176640.00 340406.73 . 163766.73 14183.61

Община Сливен, 
гр. Сливен (за 10 м.)

8 74542.00 74542.00 106842.00 32300.00 *16026.30

СРЕДНО 13741.30

*Сумата е преизчислена за 12 месеца.

69.  Специалните потребности 
обуславят необходимостта 
от голямо разнообразие 
от социални услуги (от 
рехабилитация и балнеолечение, 
през специализирани дневни 
центрове, ресурсни центрове, 
специални педагози, логопеди, 
психолози, до кинезитерапия, 
ерготерапия и хипотерапия).

70.  Проект „От планиране към 
ефективно предоставяне на 
социални услуги в общността 
за хора с интелектуални 
увреждания в България”, 
приключил в края на 2011 г.
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то се отнасят до лицата с увреждания, но могат и трябва да бъдат разширени за 
всички целеви групи, включително и за деца. От приетото на 12 октомври 2012 г. 
Решение № 850 на МС71 личи, че държавата все пак припознава проблема с не-
достатъчното финансиране на социалните услуги в общността. Факт е обаче, че и 
през следващата 2013 г. услугите за деца ще функционират по стария механизъм 
на финансиране и с всички проблеми, описани по-горе. В същото време имен-
но те са реалният ресурс за политиката по деинституционализация, докато се 
създадат услугите по националните проекти (както се очертава най-рано през 
2014 г.). Неглижирането на този ресурс ще доведе до поддържане на високи нива 
на институционализация на нови деца, което ще затрудни проектите по деинсти-
туционализация.

Липсата на нов механизъм за финансиране на социалните услуги, обвързан с качест-
вото и нуждите на клиентите в края на срока за изпълнение на този ангажимент, е 
факт. Като позитивно развитие може да се отчетат единствено първите белези за 
признаването на този проблем от страна на отговорните институции. Във Втория 
мониторингов доклад за напредъка в процеса на деинститутционализация се казва: 
„Наложително е да се разработи финансов механизъм, който да гарантира устойчи-
вост на проектите и тяхното продължение след приключването им. Налага се да се 
инициира взаимодействие с представители на Министерството на финансите и съв-
местно да се мисли по подхода „парите следват клиента”.

Препоръки 
   Да се въведе пилотно разработеният финансов стандарт, отнасящ се за со-
циалните услуги за хора с увреждания по проекта на „Де Пасарел”, при кой-
то “парите следват детето”, в съществуващите ЦНСТ за деца с увреждания и 
да се апробира до изграждането на мрежата от ЦНСТ и ЗЖ по проектите за 
закриване на ДДМУИ и деинституционализация на децата над 3 години с 
увреждане от ДМСГД.

   След въвеждане и апробиране да се изработи механизъм за въвеждане на 
принципа „парите следват детето”/„парите следват клиента” във всички ус-
луги за деца и семейства в общността, като се има предвид, че местоживе-
енето на децата по възможност следва да е отделно от местата, където се 
предоставят услугите.

71.  Министерски съвет на 
Република България, Решение 
№ 850 от 12 октомври 2012 г. за 
изменение на Решение № 327 от 
25 април 2012 г. за разделение 
на дейностите, финансирани 
чрез общинските бюджети, 
на местни и делегирани от 
държавата дейности и за 
определяне на стандарти за 
финансиране на делегираните 
от държавата дейности през 
2013 г.

Утвърдените 
финансови стандарти 
за социални услуги 
в общността не са 
адекватни и водят 
до негативни 
последствия 
за качеството 
на предоставяните 
услуги.
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Ангажимент 2 
Развитие на услугата приемна грижа

Напредък: 
Има напредък, но през годината развитието на приемната грижа през проект „И аз имам семейство” 
от страна на държавата се очерта по-скоро като проблемен, отколкото като успешен процес.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г. 
Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата
Цел 1: Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: АСП, МТСП, МФ

Индикатори: Сформиране на екипи и специализирани комисии по приемна грижа; брой 
потребители, включени в предоставяне на услугата „приемна грижа”; брой обучени и подкрепени 
осиновители в следосиновителния период; брой деца, настанени в приемни семейства от стартира-
нето на проекта; брой одобрени и обучени приемни семейства

Какво се случва? 
Приемната грижи бележи ръст в нашата страна и е добре държавните структурни да 
се запитат защо. Един дори повърхностен анализ ще покаже, че развитието рязко се 
промени, след като години наред стоеше на едно място – около 40-50 семейства в 
цялата страна. Промяната настъпи след изменението в нормативната уредба в края 
на 2009 г., което промени ролята и мястото на НПО в предоставянето на услугата, а 
именно възможността освен кампании и обучение да правят и оценка на кандидатите 
за приемни семейства. Последваха проекти72, отново на НПО, които показаха какви 
резултати се постигат, когато има цялостност на процеса и когато на всеки етап в този 
процес участва НПО, доставчик на услугата. 

Към септември 2012 г. приемните семейства са общо 1291 с 1027 настанени деца. През 
2011 г. правителството получи висока оценка за работата по развитие на приемната 
грижа главно поради очакванията стартиралият проект на АСП по ОПРЧР„И аз имам 
семейство” да стъпи на тези практики, да „поеме” натрупания ресурс и да го развие 
като държавна дейност.

През 2012 г. развитието на приемната грижа през проект „И аз имам семейство” от 
страна на държавата се очерта по-скоро като проблемен, отколкото като успешен 
процес. 

Основен потенциален дефицит в изпълнението на проекта е неправилното планиране 
на неговите цели, дейности и очаквани резултати – факт, на който Национална мрежа 
за децата обърна сериозно внимание още на ниво планиране на операцията в рамките 
на Комитета за наблюдение. Ако към септември 2011 г. настанените деца в приемни 
семейства са близо 800, а проектът цели още 600, това прави общо 1400 деца. Ако 
сравним с броя деца, постъпили само в ДМСГД през 2011 г., който е 2508, се оказва, 
че така поставените цели няма как да посрещнат необходимостта от грижа дори само 
за изоставените бебета. Освен това по проекта се предвижда тези 600 деца да бъдат 
настанени в 500 приемни семейства. В същото време се назначават 86 координатори, 
86 счетоводители, 28 регионални координатори и още около 20 лица на национално 
ниво, които ще реализират проекта. Ако включим и броя на наетите социални 
работници за екипите по приемна грижа, се оказва, че към всяко едно приемно 
семейство ще има по един назначен човек по проекта. Това е не само изключително 

О
ценка: Добър 4
4

72.  Проект „Подобряване на 
модела на приемна грижа в 
България”, УНИЦЕФ, Институт по 
социални дейности и практики, 
Международна социална 
служба, Сдружение „Самаряни” 
– Стара загора, както и проекти 
и дейности на други НПО, като 
фондация „За нашите деца” – 
София, сдружение „Съучастие” – 
Варна, сдружение „Еквилибриум” 
– Русе, сдружение „SOS – жени и 
деца, преживели насилие” и др.
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неефективно, но и показва, че всъщност този проект не е за развитие на приемната 
грижа, а за намаляване на безработицата. Всичко това, поставено в контекста на 
необходимостта от затваряне на входа към институции и резидентни услуги за деца 
от 0 до 3 години, означава, че АСП трябваше да си постави значително по-реалистични 
и амбициозни цели при реализацията на проекта „И аз имам семейство”.

Риск за качеството на услугата е фактът, че НПО бяха изключени от проекта. 
Независимо от многото работни срещи на всякакви нива, в крайна сметка се оказа, 
че НПО, които развиха приемната грижа в България, нямат място като партньори в 
националния проект. След първоначално оповестеното намерение на АСП да има 
възможност за разпределение на отговорности и ресурси между общината и НПО 
при евентуалното предоставяне на услугата чрез ЦОП или сдружение, това в крайна 
сметка не беше направено. Проектът беше делегиран на общините, които нямаха и 
голяма част от тях продължават да нямат необходимия капацитет за развитие на тази 
услуга. Това е тежка задача, с която българските общини трудно могат да се справят 
сами и качеството на предоставяне на услугата може да бъде дискредитирано. 
Няколко НПО доброволно сключиха споразумения с общините да ги подкрепят, но 
„нелегитимният” начин на подкрепа непрекъснато поставяше проблеми и не позволи 
действително да се ползва ресурсът на организациите.

Сериозен риск за качеството на услугата е професионализмът на екипите, които 
ще подбират, обучават и подкрепят приемните родители. Подборът на екипите, 
които ще предоставят услугата, се извърши без гаранция на какъвто и да било 
професионализъм, конкурсите бяха отворени за всички хора, с всякакво образование. 
На фона на отсъствието на стандарти за социални работници липсата на изисквания 
към приемните родители може би не следва да се приема драматично, ако беше 
предвидено достатъчно обучение. На практика обучението се оказа недостатъчно и 
недотам качествено, което наложи спешни промени в тематиката и екипа от обучители. 

Недостигът на обучение, подкрепа и придружаване на приемните родители, 
съчетано с липса на подкрепа на родното семейство, крие сериозен риск от 
промяна на смисъла на приемната грижа. Продължават случаи на конфронтиране 
на приемното и родното семейството, на практики в системата за закрила, които 
толерират осиновителски нагласи в приемните семейства.

Забавянето на приемането на новата нормативна рамка забави и хода на проекта. 
Продължава неяснотата, свързана с работата на новите комисии73 – те експертни ли са 
или институционални? Притеснителни в новата рамка са и продължаващата неяснота, 
и неприемането на възможността да бъдат сключвани трудови договори с приемните 
семейства по преценка на доставчика. Очертава се риск от оттегляне от услугата на 
кандидати в трудоспособна възраст. Очертава се също риск за новите доставчици, за 
които гражданският договор ще се яви „скрит трудов договор” и ще търпят санкции 
от съответните органи в страната. С предложените изменения и допълнения в 
наредбата за приемните семейства като цяло останаха неизяснени въпросите за типа 
правоотношения с професионалното приемно семейство. Неясно остана и откъде ще 
се покриват средствата за възнаграждение на труда на професионалните приемни 
родители в случаите, когато доставчик на услугата не са ДСП или общините.

Изпълнението при тези параметри няма да доведе до постигане на желаните 
резултати. Напротив, изолирането на компетентните играчи в лицето на НПО и 
липсата на достатъчно средства за обучения, супервизия и подкрепа на екипите биха 
довели до развитие на ниско качество, което би могло да се прояви дори в насилие 
над настанените деца. Потенциален провал на този проект би означавал и срив в 
цялостната политика по деинституционализация и напразно усвояване на средства от 
европейските структурни фондове, за които България се сочи като добър пример в ЕС. 

Наред с множеството проблемни области в изпълнението на проекта могат да се 
посочат и някои постижения в тази сфера:

   предвидените „бройки” участници в проекта бяха спазени; 

    беше приета нормативната рамка, макар и със закъснение; при приемането й бяха 
консултирани становищата и на НПО с експертиза в предоставянето на услугата 
приемна грижа. В същото време обаче не беше организирана широка консултация 
за предложените изменения, а неизяснените моменти в предложените промени, 
за които сигнализира НМД в своята позиция, в крайна сметка останаха неясни;

73.  На 28 август 2012 г. МС прие 
Постановление № 197, с 
което приема проект за 
изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда 
за кандидатстване, подбор 
и утвърждаване на приемни 
семейства и настаняване на 
деца в тях и Правилника за 
прилагане на Закона за закрила 
на детето. С изменението се 
въвежда Комисия по приемна 
грижа към РДСП, която проучва 
потребностите от приемна 
грижа и съгласува плановете 
на общинско ниво, утвърждава 
приемните семейства, разглежда 
годишните оценки на приемните 
семейства.
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   в хода на реализиране на проекта се търсеха начини за ползване на опита, натрупан 
от НПО в обученията на РДСП, обученията на екипите, в общините по проекта, в 
обученията на новите комисии към РДСП; 

   използва се разработената обучителна програма по проект „Разширяване на 
модела на приемна грижа в България”;

    търсят се варианти за преодоляване на негативните последици от изключването 
на НПО;

   АСП предприе мерки за допълнителна подкрепа на екипите по приемна грижа, 
като в края на годината обяви конкурси за 10 външни консултанти за подкрепа на 
екипите по приемна грижа в общините партньори при провеждане на индивидуална 
и групова супервизия и 12 външни експерти/консултанти за провеждане на три 
работни срещи на социалните работници от екипите по приемна грижа с цел 
тяхната подкрепа до приключване на проекта;

   след сигнал от фондация „За нашите деца” и подкрепящо становище от НМД относ-
но липсата на синхронизация на процедурите по приемна грижа и осиновяване 
МТСП сформира междуведомствена работна група за синхронизиране на проце-
дурите, в която към декември 2012 г. участват редица неправителствени организа-
ции, ангажирани с приемната грижа и осиновяването;

   към 30 септември 2011 г., когато проект „И аз имам семейство” стартира, общи-
ят брой утвърдени приемни семейства беше 935, а настанените в приемна грижа 
деца бяха 792. Година по-късно, към 30 септември 2012 г., общият брой утвърдени 
приемни семейства е 1291 (с 356 повече), а настанените в приемна грижа деца са 
1027 (с 235 повече)74. 

В подкрепа на националния проект за развитие на приемната грижа се осъществя-
ва и програмата „Приеми дете – създай бъдеще” на М-тел, която се осъществява в 
партньорство с Национална мрежа за децата, Български дарителски форум и Минис-
терство на труда и социалната политика. В рамките на програмата М-тел предоста-
вя парична помощ75 на първите 100 утвърдени приемни семейства, кандидатствали 
през 2012 г. 

Освен насърчаването на повече хора да станат приемни родители в страната с до-
пълнителната финансова подкрепа за кандидатствалите и утвърдени през 2012 
г. семейства, програмата цели и да популяризира приемната грижа у нас. Едно от 
ключовите послания на кампанията е, че „приемната грижа е възможност за деца-
та, лишени от грижите на собствените си родители, да израснат в среда, близка до 
семейната, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал 
за независим живот. Развитието на „социалната услуга”, като алтернатива на инсти-
туционалното отглеждане на деца, е изключително важен елемент от реформата на 
настоящата система”76. 

Препоръки 
   Да се повиши разбирането на общинските администрации и структурите 
на АСП за минимални и надграждащи стандарти в предоставянето на услу-
гата приемна грижа.

   Да се провеждат регулярни допълнителни обучения и супервизия на еки-
пите по приемна грижа по проект „И аз имам семейство” и да се осигури 
ресурс за управлението им и за режийните разходи, свързани с дейностите 
по проекта.

   Да се въвлекат неправителствените организации в дейностите (обучение и 
супервизия на екипите и приемните семейства) по предоставяне на услу-
гата „приемна грижа” по проекта „И аз имам семейство”.

   Да се синхронизират процедурите по приемна грижа и осиновяване.

74.  Данни на АСП. Развитие на 
приемната грижа към 30.09.2011 
и към 30.09.2012 г.

75.  Помощта е в размер на 100 
лева месечно в продължение 
на 12 месеца от момента 
на настаняване на детето. 
Подкрепата за родителите, 
приели в дома си дете с 
увреждания, е двойна. 
Семействата, поели грижата 
за братчета и сестричета, 
също получават 200 лева на 
месец, като средствата за тях се 
осигуряват от служителите на 
М-тел.

76.  М-тел, 20 ноември 2012 г, 
Информация за медиите. „Вече 
13 приемни семейства получават 
подкрепа по проекта „Приеми 
дете – създай бъдеще” на М-тел”.
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Ангажимент 3
Стартиране на проект за реформа на ДМСГД в 8 пилотни домове за медико-социални грижи за деца 
от 0 до 3 години с нов модел на здравно-социални услуги за деца и семейства от общността

Напредък: 
Слаб напредък. Планирането на услугите се развива твърде бавно и забавя инфраструктурата. 

Къде:   Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата
Цел 2: Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на децата, 
отглеждани в специализирани институции

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: МЗ, ДАЗД, МТСП, АСП

Индикатори: Извършване на основни анализи за подготовка на преструктуриране на 
ДМСГД; брой обхванати деца; размер на усвоени средства

Какво се случва? 
Закриването на 8-те пилотни ДМСГД77 и заместването им с интегрирани здравно-
социални услуги се осъществява с финансов ресурс от две оперативни програми 
– ОПРЧР и ОПРР, в рамките на два проекта на МЗ78. Реформата и преструктуриране-
то на пилотните ДМСГД се основават на последователно реализиране на следните 
действия: планиране на услугите; изграждане на инфраструктура; извеждане на 
децата; издръжка на услугите. Проектът по ОПРР за изграждане на инфраструкту-
ра за новите услуги в сградите на ДМСГД стартира на 21.07.2011 г. През 2011 г. се 
разработиха 8 инфраструктурни проекта. През 2012 г. се работи за подготовка на 
обществените поръчки.

Вторият проект (по ОПРЧР) ще се изпълни в рамките на два отделни компонента. 
Компонент 1 по ОПРЧР за подготовка на преструктурирането (анализ и планиране 
на услугите, актуализиране на оценките на децата и техните родители и разрабо-
тване на планове за извеждане в семейна среда, методики на новите услуги, обу-
чение и супервизия на персонала в ДМСГД и в новите услуги) стартира на 26.10.
2011 г. като проект “ПОСОКА: семейство”79. В целевите общини са сформирани осем 
мултидисциплинарни екипа80. Назначени са и национални консултанти. През годи-
ната бяха разработени инструментите за оценка. Проектният екип обмени добри 
практики по оценката на децата и техните семейства и планиране на нови услуги с 
експерти от британската организация “Надежда и домове за децата”81. 

Поради забавяне на наемането на експертите от местните мултидисциплинарни 
екипи стартирането на оценката на децата и техните семейства също бе отложено 
във времето. Работата по оценяването започна в края на 2012 г. и предстои да при-
ключи в началото на 2013 г.

През годината МЗ и АСП отчитат и предложение на нови услуги за замяна на същест-
вуващите ДМСГД, както следва: Семейно-консултативен център, Дневен център за 
деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, Център по приемна 
грижа и осиновяване, ЦНСТ – специализирана резидентна услуга за заместваща 
грижа и спешен прием, Център за майчино и детско здраве82.

О
ценка: Среден 3

 
3

77.  ДМСГД в градовете Габрово, 
Монтана, Пазарджик, Перник, 
Пловдив, София, Русе и 
Търговище.

78.  Информация за проектите 
за закриване на 8 ДМСГД са 
взети от мониторингов доклад 
по Плана за действие по 
Националната стратегия “Визия 
за деинституционализация на 
децата в Р България”, 2011.

79.  Проектът се изпълнява от МЗ 
в партньорство с АСП и ДАЗД. 
В екипите участват по двама 
експерти от община, с опит в 
здравеопазването и социалните 
услуги за деца и семейства, 
по двама представители от 
съответните териториални 
структури на АСП, по един 
представител от Регионалните 
здравни инспекции (РЗИ), 
по трима представители от 
ДМСГД, в т.ч. директор и по един 
координатор.
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Отварянето на процедура по Компонент 2 (предоставяне на заместващите услуги 
за период не по-малко от 18 месеца) беше планирано за 31.03.2012, но такава не 
беше отворена поради забавяне на другите два проекта. Към момента няма инди-
кации, че новите здравно-социални услуги ще могат да се делегират на НПО дос-
тавчици от страна на общините, които ще ги разкрият и ще получават средствата 
за финансирането им през 18-месечния проектен период. Неправителствените ор-
ганизации имат опит в пилотирането на иновативни услуги по проекти и по всяка 
вероятност този опит няма да се използва, поставяйки под съмнение качествения 
старт на новите услуги. Това е отчетено като сериозен риск във Втория монито-
рингов доклад за напредъка в процеса на деинституционализация83. Неяснотата, 
която съществува по отношение на новите услуги – какви, с какъв капацитет, кога 
ще стартират и има ли опция да бъдат делегирани на външни доставчици – лишава 
местните НПО от възможността да се подготвят предварително, като осигурят не-
обходимите материална база и лицензи. Това до голяма степен предопределя об-
щините да поемат предоставянето на услугите, въпреки често слабата мотивация и 
липсата на капацитет за това.

Трите проекта са взаимно обвързани и въпреки че имат собствена времева рамка 
и графици се налагат промени за по-добро синхронизиране. Необходими са подо-
бряване на комуникацията и обединяване на ресурсите на държавни, общински и 
НПО структури чрез Координационните механизми по деинституционализация за 
предотвратяване на нови настанявания и извеждане на голяма част от децата през 
преходния период до изграждане и стартиране на новите услуги. 

За съжаление недостатъчният напредък по въвеждането на стандартни процедури 
за съобщаване на диагнозата за увреждане и осигуряване на социално психологи-
ческа подкрепа в родилните отделения84, липсата на стандарти за социална работа 
с деца85 и продължаващите трудности в ОЗД, ниските финансови стандарти на де-
легираните от държавата социални услуги86 водят до поддържане на висок брой 
новонастанени деца в ДМСГД дори и в пилотните 8 области. 

По данни на МЗ87 към 01.01.2012 г. в 8-те ДМСГД има 333 деца. През първото три-
месечие са приети 66 нови деца, а са напуснали 59. През второто тримесечие са 
постъпили 48 и са напуснали 58 деца. Едно от обясненията за отворения вход и 
баланса между постъпващи и изписани е, че проектите по закриване на 8-те ДМСГД 
са били в началната си, подготвителна и организационна фаза, но липсва и активна 
комуникационна стратегия на процеса от страна на МЗ.

Една от поуките по изпълнението на проекта, споделена във Втория мониторингов 
доклад за напредъка по деинституционализацията88, е необходимостта от услуги 
на територията на цялата област (което потвърждава спешната нужда от минима-
лен пакет гарантирани услуги на областно ниво за подкрепа на семействата)89, за да 
може да се затвори входът към ДМСГД, тъй като децата са от цялата област и дори 
от съседни на областта общини. Това е обвързано и с преразглеждане на подхода 
към закриването на другите ДМСГД в бъдеще и инвестиране в нова инфраструкту-
ра, която да е по-близо до потребителите и да гарантира ефективност и ефикасност 
на новоразкритите услуги.

Трябва да се отбележи като положително желанието на МЗ да увеличи броя на за-
криваните ДМСГД в изпълнение на Концепцията за деинституционализация на де-
цата от ДМСГД от 2010 г. По силата на ново споразумение с МЗ, “Надежда и домове 
за децата” – България, в партньорство с община Смолян и Международна социална 
служба стартира закриването на ДМСГД в Широка Лъка. В края на месец ноември 
са изведени и последните деца от дома, а на 20.12.2012 г. МС официално прие По-
становление за закриването на институцията. Решението на община Смолян е да 
бъде разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция. “Надежда и домове 
за децата” – България продължава да подкрепя община Смолян и партньорите в 
развитието на новата услуга.

През годината МЗ взе и по-конкретни мерки за ДМСГД – Плевен. (домът не е част 
от пилотните осем ДМСГД). Изготвен е план за деинституционализация на дома от 
междуведомствена работна група с участието на НПО. Предприети са стъпки за 
повишаване качеството на грижа.

80.  По данни от отчета на 
изпълнението на НПЗД 2012 г. за 
периода януари – юни 2012 г. 

81.  “Надежда и домове за децата” 
подкрепя и надгражда 
“ПОСОКА: семейство” със 
собствен проект с донорско 
финансиране “Стратегическа 
деинституционализация и 
реформа на грижите за деца 
от 0 до 3 години” в рамките на 
споразумение с МЗ, ДАЗД и 
АСП. Проектът на “Надежда и 
домове за децата” предвижда 
материална и експертна 
подкрепа на работата по 
превенция и реинтеграция 
на ОЗД и доставчиците на 
услуги през преходния 
период, докато стартират 
новите услуги в ДМСГД, както 
и по-добра координация на 
националните проекти по 
деинституционализация на 
областно ниво чрез създаване на 
Координационни механизми по 
деинституционализация.

82.  По данни от отчета на 
изпълнението на НПЗД 2012 г. за 
периода януари – юни 2012 г.

83.  “Сериозен проблем е, че по-
голямата част от проектите 
не предвиждат участие на 
неправителствени организации, 
а се реализират само от страна 
на общинските администрации. 
Това е в противоречие с 
предвидената възможност 
в Закона за социалното 
подпомагане за договаряне на 
предоставянето на социални 
услуги към външни доставчици 
от страна на кметовете на 
общините.”

84.  Виж т. 2.1. Ангажимент 1 
(превенция в родилно 
отделение).

85.  Виж т. 1.3. Ангажимент 3 
(стандарти за социална работа).

86.  Виж т. 2.2. Ангажимент 1 
(финансиране на социалните 
услуги).

87.  Справка от МЗ по заявление 
за достъп до обществена 
информация съгласно заповед 
на МЗ № РД 28-179, изх. № 93-00-
37 от 19.10.2012 г.

88.  Втори мониторингов доклад, 
стр. 55.

89.  Виж т. 2.1. Ангажимент 2.
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През април 2012 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между МЗ, 
МТСП, МОМН, ДАЗД, АСП и фондация  „Лумос“ (България) за развитие на социални 
услуги, заместващи институционалната грижа, и закриване на всички ДДЛРГ и ДМ-
СГД на територията на областите Варна и Добрич. Закриването на ДМСГД – Варна и 
ДМСГД – Добрич се планира за периода 2012 – 2015 г.

Сериозно внимание заслужава проект “Семейство за всяко дете” за поетапното 
закриване на ДМСГД и развиването на мрежа от услуги в област Шумен, който е 
извън пилотния проект „ПОСОКА: Семейство”. С подкрепата на УНИЦЕФ по проекта 
работят НПО90 в партньорство с централната и местната власт и областния управи-
тел. Към 18 декември 2012 г. в ДМСГД – Шумен са останали 22 деца (при 107 през 
октомври 2010). За периода октомври 2010 – декември 2012 г. са изведени 123 деца 
от дома91. Новите интегрирани услуги Семейно-консултативни центрове в общини-
те Шумен, Нови пазар и Велики Преслав работят от 2012 г. и са обхванали над 754 
семейства в риск и предотвратили изоставянето на 53 деца92. 

Като цяло дизайнът на проектите за преструктуриране на 8-те пилотни ДМСГД 
използва съществуващи възможности, на които бенефициент е МЗ. Иновативни-
те интегрирани услуги за съжаление могат да бъдат базирани само в сградите на 
пилотните ДМСГД. Проектът за инфраструктурата предшества социалния компо-
нент. Няма минимален пакет от услуги по превенция в другите общини на пилот-
ните области. Това поставя проекта в зависимост от изпълнението на проектите 
за приемна грижа, кариерно развитие и регионално планиране. В такъв контекст 
от ключово значение е спестените средства от оптимизациите на ДМСГД, извърш-
вани от МЗ, да се инвестират в програми и дейности за децата, а не да се прена-
сочват към други дейности93. Тези средства са необходими както за подкрепа на 
деинституционализацията на ДМСГД, така и за развитие на липсващи в системата 
на здравеопазването услуги, например услуги, свързани с детското психично здра-
ве; превенцията и лечениетона зависимостите сред децата; пълното обхващане на 
бременните жени и пр. 

Препоръки 
   Екипът на проекта и местните координатори да взаимодействат по-про-
активно с местните институции, регионалните структури, доставчиците на 
услуги и НПО, за да се обединят ресурсите и през преходния период до 
стартиране на новите услуги да се минимализира постъпването на нови 
деца; да се изведат в семейна среда по-голямата част от настанените деца, 
за да могат да стартират ремонтните дейности. 

    Да се реализира по-ясна и интензивна комуникационна стратегия, тъй като 
продължава да няма добро разбиране за последователността на дейност-
ите и единството на проектите по ОПРР и ОПРЧР с двата му компонента, 
както и взаимосвързаността с другите четири национални проекта (закри-
ването на 8-те ДМСГД зависи и от наличието на приемни семейства за деца 
от 0 до 3 години и от извеждането на децата с увреждане над 3 години по 
проект “Детство за всички”).

   Министерството на здравеопазването е необходимо да оптимизира рабо-
тата по проекта като се опира на добрите практики, реализирани в ДМСГД 
от различни неправителствени организации.

   Спестените средства от оптимизациите и закриването на ДМСГД да се ин-
вестират в програми и дейности за децата, а не да се пренасочват към дру-
ги дейности.

   Да се създаде форма, под която гражданските организации да участват 
по-активно в проекта, така че да се осигурят необходимата устойчивост и 
качество на развитите услуги в общностите. 

90.  Институт по социални 
дейности и практики и “Дете и 
пространство”.

91.  От тях 68 са настанени в 
приемни семейства, 31 са 
осиновени, 21 са реинтегрирани 
в родно семейство, а 3 – в 
семейства на близки и роднини. 
38 бебета са настанени в 
приемни семейства направо от 
родилно отделение.

92.  Информация: Радио „Фокус”, 
18.12.2012. Милен Маринов.
„123 деца са изведени от ДМСГД 
– Шумен през последните две 
години”. 
http://www.focus-radio.
net/?action=news&id=631147.

93.  През ноември 2012 
г. министърът на 
здравеопазването предложи 
намаляване на персонала на 
ДМСГД, респ. 3 259 872 спестени 
лева от фонд работна заплата. 
От медиите стана ясно, че 
се предвижда част от тези 
средства да бъдат пренасочени 
към кръвните центрове в 
страната. Виж становище на 
НМД по проблема: http://nmd.
bg/Position/32-miliona-leva-za-
detsata-v-risk-shte-se-badat-
otkloneni-za-fi nansiraneto-na-
kravnite-tsentrove/. 
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Какво се случва? 
Развитието на услугите за подготовка на кандидат-осиновители и на деца беше 
разгледано и в „Бележник 2012”. В рамките на 2011 г. беше отчетено твърде бавно 
движение в посока осъществяването на този ангажимент. И през 2012 г. ситуацията 
не се промени – у нас съществува задължително изискване за подготовка на канди-
дат-осиновители и на деца по утвърдена програма, но липсват конкретна методика 
за провеждане на обучението, както и адекватна ресурсна подкрепа.

Първият мониторингов доклад по изпълнение на Плана за действие на национал-
ната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” 
(Планът) отчита, че към края на 2011 г. има нормативен регламент на услугите за 
подготовка, подкрепа и съпровождане на детето и осиновителите в предосинови-
телния и в следосиновителния период. Задължителното изискване за подкрепа и 
обучение на осиновяващите по Програма за обучение на кандидат-осиновители е 
въведено още през 2010 г., а програмата е утвърдена от министъра на труда и соци-
алната политика през 2011 г. По отношение на услугите за подкрепа при осиновя-
ването Планът обаче предвижда разработване и въвеждане на финансов стандарт 
и механизъм за контрол в периода 2011 – 2012 г. Мониторинговият доклад94 отчита 
и необходимостта „в рамките на проектите част от услугите, които ще развиват, да 
бъдат насочени специално към осиновяването и подкрепата в следосиновителния 
период”, като дава срок за това 2012 – 2013 г. Вторият мониторингов доклад за пе-
риода юни 2011 – юни 2012 г. отчита, че ще бъде разработен и апробиран финансов 
стандарт само за услугата „приемна грижа”, а подкрепата на осиновяването се отчи-
та като изпълнен ангажимент през призмата на Първия мониторингов доклад. По 
този начин ангажиментите за развитие и подкрепа на осиновяването „изпадат” като 
обект на отчитане в изпълнението на Плана между двата доклада и осиновяването 
през 2012 г. остана на заден план в политиката по деинституционализация.

През годината продължиха да съществуват проблемите, регистрирани в Бележник 
2012 г. Процесът е разпокъсан и по-скоро объркващ, отколкото подкрепящ и на-
сърчаващ. Регистрите за осиновяване се водят от РДСП, кандидатите биват оценя-
вани от ОЗД, подготвяни от доставчици на услуги или от ОЗД, като всеки доставчик 
обучава по собствена програма, съобразена с базовата програма, утвърдена от 
МТСП. Срещите между детето и кандидатите не са регламентирани от гледна точка 
на място и участници, което често травмира детето или кандидатите. Следва съдеб-
на процедура. 

О

ценка: Добър 3.5
0

3.50

Ангажимент 1 
Да се развиват социални услуги за задължителна подготовка на кандидат-осиновители и на деца, на 
които им предстои да бъдат осиновени, и за подкрепа на осиновители и осиновени

Напредък: 
Отчита се напредък във връзка с работата по синхронизиране на процедурите по приемна грижа и 
осиновяване. Като цяло обаче осиновяването остава на заден план в изпълнението на политиката 
по деинституционализация, няма данни колко осиновители и деца ползват услуги за подкрепа.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Осиновяване

Срок: 2008 – 2018 г.

2.3. Осиновяване 

94.  Първи мониторингов доклад 
по изпълнение на Плана за 
действие на националната 
стратегия “Визия за 
деинституционализация на 
децата на Република България” 
за периода ноември 2010 – юни 
2011 г.
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Наблюдението на осиновеното дете се извършва от ОЗД и често протича формал-
но и административно. Много рядко то се предоставя на доставчик на услуга и 
евентуалните проблеми между детето и осиновителите биват идентифицирани 
твърде късно, на етап, в който семействата заявяват желание за прекратяване на 
осиновяването. У нас и през 2012 г. продължи да съществува безпрецедентната 
практика на т.нар. „разсиновяване”95.

През годината не беше прекратена и практиката „тайна на осиновяването“, при 
която произходът и роднинските връзки на детето се скриват и/или заличават от 
досието му, което нарушава правата на осиновените деца96. Въпросът остана нере-
шен въпреки препоръката към България от Съвета по правата на човека на ООН за 
„Въвеждане на законодателство, което да забранява тайната на осиновяването и 
да гарантира правото на детето да знае своя произход”97 и ангажимента на страна-
та ни тя да бъде внимателно разгледана при изработването на новия Наказателен 
кодекс. Промяна в НК не беше направена и през 2012 г.

Като напредък и демонстрация на политическа воля за усъвършенстване на про-
цедурите, свързани с осиновяването, през годината трябва да се отчете работа-
та на междуведомствената работна група за синхронизиране на процедурите по 
приемна грижа и осиновяване. Групата беше създадена през август 2012 г. със 
заповед на министъра на труда и социалната политика в отговор на поредица 
писма и становища от неправителствения сектор. Инициативата е на фондация 
„За нашите деца”, чийто сигнал беше подкрепен и със становище от НМД. Освен 
инициаторите в междуведомствената работна група към края на годината участ-
ваха и редица неправителствени организации, ангажирани с приемната грижа и 
осиновяването, като работата на групата беше организирана в дух на прозрач-
ност и партньорство. 

Основните проблеми за решаване от групата са липсата на координация и съот-
ветно време за подготовка на страните в процеса на преминаване от приемна 
грижа към осиновяване; липсата на ясен план за място, участници, начин и време 
за изграждане на доверителната връзка между детето и кандидат-осиновителите; 
липсата на инструмент за оценка на готовността на детето да премине към новия 
тип грижа и на ефекта от тази мярка. В тази връзка работната група има следните 
задачи:

   Разработване на Методическо указание за синхронизиране на процедурите по 
приемна грижа и осиновяване.

    Допълване на обучителните програми за кандидат-осиновители и кандидат-
приемни родители.

    Актуализиране на Методическото указание за сътрудничество и координация 
при осъществяване на административните процедури по осиновяване в страна-
та или в чужбина.

Сред по-важните предложения за допълнения на обучителната програма за кан-
дидат-осиновители са включени теми за: 

   разликата между приемната грижа и осиновяването;

    значението на раздялата, загубите и привързаността в живота на детето и из-
граждането на сигурна привързаност;

    осиновяването като партньорство с приемното семейство;

    взаимодействието между приемни родители и осиновители, процедурите, про-
цесът на адаптация на детето в новото семейство и запазването на контакта с 
приемния родител;

   ползата да се подкрепя идентичността на децата и последиците при смяна на 
името.

Към края на годината в групата има и проект на Методическо указание за синхро-
низиране на процедурите по приемна грижа и осиновяване, в чиято основа заля-
гат партньорството и ясните роли на участниците. Отправени са и редица предло-
жения за редакция на Методическото указание за сътрудничество и координация 

95.  Семеен кодекс, в сила от 
01.10.2009 г., изм. ДВ, бр. 100 
от 21 декември 2010 г., чл. 106, 
ал. (1), т. 2.

96.  КООНПД, Чл. 8. Държавите 
– страни по конвенцията, 
се задължават да зачитат 
правото на детето да запази 
без незаконна намеса своята 
самоличност, включително 
своето гражданство, име и 
семейни връзки, както са 
признати от закона.

97.  Препоръката е отправена 
по време на разглеждането 
на първия Универсален 
периодичен преглед (УПП) за 
страната през ноември 2010 
г. УПП е 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.

Процесът 
по осиновяване 
продължава да е 
разпокъсан между 
множество служби 
и по-скоро объркващ, 
отколкото 
подкрепящ 
и насърчаващ.
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при осъществяване на административните процедури по осиновяване в страната 
или в чужбина. Срокът за работа на групата беше удължен до март 2013 г., когато се 
очаква да има окончателни варианти на разработваните документи.

Въпреки наличието на това позитивно развитие ситуацията с подкрепата на проце-
са на осиновяване в предосиновителния и следосиновителния период в страната 
през 2012 г. на практика не се промени. Все още няма данни за това колко от оси-
новителите ползват социални услуги, а малкото налични услуги остават изолирани 
практики на неправителствени организации.

Препоръки 
   Предоставяне на оценката на кандидатите за осиновители от лицензирани 
доставчици (НПО).

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

   Регламентиране, вкл. с финансов стандарт, на услуги за подкрепа и съпро-
вождане на детето и осиновителите в периода на напасване и в следосино-
вителния период. Услугите следва да се предоставят от една служба с цел 
изграждане на доверителна връзка и преодоляване на административния 
подход.

   Събиране на статистически данни за ползвателите на услуги, свързани с 
осиновяването.

   Гарантиране на най-добрия интерес на детето в процеса на осиновяване, 
на възможност за достатъчна подготовка, особено в процеса на напасване.

   Премахване на възможността за т.нар. разсиновяване от страна на осинови-
теля от Семейния кодекс.

    Премахване на практиката „тайна на осиновяването”.



62   БЕЛЕЖНИК 2013:  КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА ДЪРЖАВАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?

III. Здравеопазване 

Оценка: Слаб 2+

2+
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Какво се случва? 
Основният механизъм за повишаване на информираността и стимулиране на по-
сещенията при лекар за профилактика и наблюдение на бременността е приори-
тет в работата на здравните медиатори. Същата е насочена основно в ромските 
общности (т.е. не обхваща никакви други рискови групи) и цели както съдействие 
на личните лекари за проследяване на ранната бременност, така и запознаване с 
рисковете на ранната бременност и раждане и тяхното предотвратяване. „Медиа-
торите оказват активно съдействие на личния лекар за обхващане на бременните 
до четвърти месец на бременността, свързано с регистрацията, консултациите с 
лекар специалист по акушерство и гинекология и своевременното постъпване 
в лечебно заведение за болнична помощ при раждане”98. Въпреки дейността на 
здравните медиатори наличието само на тази услуга не дава очакваните резултати 
по отношение на подобряване майчиното и детското здраве. През 2012 г. в стра-
ната е финансирана като делегирана от държавата дейността на едва 109 здравни 
медиатори, като предвиденият за 2013 г. брой остава непроменен99, а по данни 
на МЗ работещите медиатори са 105100. За сравнение хората, принадлежащи към 
ромския етнос по самоопределение, са 325 343, от които 127 079 са на възраст от 
0 до 19 години101. 

През 2012 г. се е увеличил броят на жените, които са регистрирани за проследява-
не на бременността, но са „само с едно посещение при лекар специалист по АГ”102, 
поради което е логично да не са извършени задължителните изследвания. 

Като основен проблем се очертава липсата на координация и обратна връзка меж-
ду институциите по отношение на затруднените във финансово и социално отно-
шение лица. Бременните жени без здравноосигурителни права на практика не са 
включени в програмата „Майчино здравеопазване” към НЗОК, която регламентира 
дейностите на общопрактикуващите лекари и специалистите по АГ за проследя-
ване на бременността. Тази програма покрива абсолютния минимум, необходим 
за следене на бременността. В същото време лекари коментират, че държавата 
плаща клинична пътека „Раждане” за неосигурените жени, но често те постъпват с 
придружаващи заболявания или трябва да бъдат настанени за наблюдение. Това 
са разходи, които никой не възстановява на болниците. Позитивно развитие се 

Оценка: Слаб 2 

2

Ангажимент 1 
Създаване и внедряване на механизми за пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение 
през бременността и майчинството

Напредък: 
Няма напредък. 

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Здравеопазване. Подобряване здравето на децата
Цел 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: МЗ, АСП, НОИ, НЗОК

Индикатори: Механизми за наблюдение през бременността и майчинството. Здравно-со-
циални услуги за стимулиране на посещенията при медицински специалисти

3.1. Болнична и доболнична помощ 

98.  Справка от МЗ по заявление за 
достъп до обществена информация 
съгласно заповед на МЗ № РД 28-
179, изх. № 93-00-37 от 19.10.2012 г.

99.  Решение № 265 от 29 април 2011 
г. за разделение на дейностите, 
финансирани чрез общинските 
бюджети на местни и делегирани 
от държавата дейности и за опре-
деляне на стандарти за финансира-
не на делегираните от държавата 
дейности през 2012 г. и Решение 
№ 327 от 25 април 2012 за същите 
дейности през 2013 г.

100.  Справка от МЗ по заявление за 
достъп до обществена инфор-
мация съгласно заповед на МЗ 
№ РД 28-179, изх. № 93-00-37 от 
19.10.2012 г.

101.  НСИ 2012. Преброяване на насе-
лението и жилищния фонд през 
2011 година, Том 1 Население, 
Книга 2 Демографски и социални 
характеристики.

102.  По данни от НЗОК за цялата 
2011 г. броят на регистрираните 
бременни жени само с едно посе-
щение при лекар специалист по 
акушерство и гинекология е 2181, 
а за периода януари – октомври 
2012 г. този брой е 3397.
Решение за достъп до общест-
вена информация № РД-19-
31/19.11.2012 г. на НЗОК.
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отчита в самия край на годината, когато в Държавен вестник, брой 100 от 15.12.2012 
г., беше публикувано допълнение към Наредба № 26 за предоставяне на акушерска 
помощ на здравно неосигурени жени. С промяната, която влиза в сила от 2013 г., МЗ 
осигурява по един безплатен преглед и изследвания на всяка здравно неосигурена 
бременна. Както е посочено в съобщение на фондация „Нашите недоносени деца”, 
макар и важна крачка към проследяването на бременността на всички бременни, 
поправката не предоставя достатъчни гаранции за опазване здравето на майката и 
бебето. Предизвикателство е и това как всички бременни, но неосигурени жени ще 
разберат за тази промяна и ще получат достъп до безплатния преглед.

Разделянето на отделните правомощия по отношение на закрила и подпомагане на 
лица в риск води до трудности при дефинирането на проблемите на конкретните 
лица. Липсва нормативната основа за осигуряване на достъп до специализирани 
здравни услуги за наблюдение и профилактика на бременността. Следва да се има 
предвид, че в огромна част от случаите хората в уязвимо положение са от ром-
ските общности, което лишава дейността на здравните медиатори от ефективен 
краен резултат. Не са изработени ефективни механизми за улесняване на достъпа 
до здравни услуги на лица в затруднено финансово положение, лица в малки или 
отдалечени населени места, в които липсват лекарски практики. Констатираните 
проблеми предполагат предприемане на съвкупност от мерки, които в цялост да 
доведат до постигане на желаните резултати.

Препоръки 
   Актуализиране на Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ 

на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън об-
хвата на задължителното здравно осигуряване с въвеждане на минима-
лен пакет от безплатни услуги – прегледи, консултации и изследвания по 
време на бременността. 

   Осигуряване на стимули за разкриване на лекарски практики и повиша-
ване на информираността на населението в отдалечени или малки насе-
лени места, както и разширяване дейността на здравните медиатори.
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Какво се случва? 
Към настоящия момент патронажни здравни грижи за децата от тяхното раж-
дане са регламентирана в Наредба № 19 от 22 юни 2010 г. за утвърждаване 
на медицинския стандарт „Педиатрия”. Стандартът определя честотата на про-
филактичните прегледи от страна на ОПЛ или специалист педиатър, както и 
техния обхват103. Това обаче не осигурява действащ механизъм за всеобхват-
на здравна грижа за новородените деца и техните семейства в отдалечени 
райони, малки населени места и райони с ромско население, където липсват 
здравни кабинети и специалисти и достъпът до здравни услуги е затруднен. 
Положителна в случая е ролята на здравните медиатори. Тяхната дейност оба-
че е насочена към повишаването на информираността и не може да разреши 
финансовите, социалните и инфраструктурните проблеми, явяващи се като 
препятствие до здравните грижи и услуги.

В рамките на пилотния проект на УНИЦЕФ за закриване на ДМСГД – Шумен104 
е разработен нов модел, наречен „Център за майчино и детско здраве”. Пър-
вият център ще бъде открит в началото на 2013 г. в Шумен. Предвижда се 
моделът да се осъществи на областно ниво. Основните дейности са патро-
нажни грижи – предвиждат се домашни посещения от патронажни сестри 
още от пренаталния период, след раждането и до навършване на тригодиш-
на възраст на детето. Целева група са бременни, родилки, деца до три годи-
ни и техните семейства, като приоритет са групите с повишен риск, а целта 
е подобряване на извънболничното обслужване. Предвиден е комплекс от 
здравни и социални дейности105, разпределени в три пакета услуги. „Универ-
салният пакет ще бъде насочен към нуждите на здравно осигурените бре-
менни жени и здравите деца, при които липсват здравно-социални и други 
рискови фактори за здравето и развитието на детето. Той предвижда мини-
мален брой домашни посещения в периода на бременността и до навърш-
ване на три години на детето. Допълнителният пакет и екстрапакетът ще се 
прилагат при бременни и деца с повишен медико-социален риск. Те включват 
интензивни домашни посещения с по-широк обхват и вид на здравните дей-
ности. Прилагането на единия или другия пакет зависи от степента на риск 

О

ценка: Добър 4

4

Ангажимент 2 
Разработване на иновативен модел за патронажни здравни грижи за подкрепа на семействата за 
отглеждане на новородени и малки деца

Напредък: 
Има напредък. Моделът е разработен в рамките на проект, финансиран от УНИЦЕФ, предприети са 
стъпки за неговото прилагане, но дейностите все още не са стартирали.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Здравеопазване. Подобряване здравето на децата 
Цел 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: МЗ

Индикатори: Модел за патронажни здравни грижи за новородени и малки деца

103.  Съгласно Приложение към чл. 1, ал. 
1 от Наредба № 19 от 22 юни 2010 г. 
за утвърждаване на медицинския 
стандарт „Педиатрия” от 28-ия ден 
от раждането детето се посещава 
от лекар в първите 24 часа; между 
14-ия и 20-ия ден след изписването 
му от родилното отделение; до една 
година ежемесечно; от една до две 
години четири пъти годишно – на 
всеки три месеца; от две до седем 
години два пъти годишно – на всеки 
шест месеца; от седем до 18 години 
– един път годишно.

104.  Проект „Семейство за всяко дете” – 
закриване на ДМСГД – Шумен”, 
се изпълнява от УНИЦЕФ в парт-
ньорство с МЗ. В дейностите по 
проекта участват и неправителстве-
ни организации като Институт по 
социални дейности и практики и 
фондация „Дете и пространство”. В 
рамките на проекта пилотно се 
създава мрежа от услуги и мерки за 
подкрепа на родителите и се-
мействата на малки деца (0-3 годи-
ни), като крайната цел е закриване-
то на ДМСГД в град Шумен. 

105.  Наблюдение и оценка на здравното 
състояние и развитието на бре-
менността и детето; разпознаване 
на проблеми и подпомагане на 
семейството за достъп до грижи и 
лечение; наблюдение на грижите за 
здравето на детето и отправяне на 
препоръки за тяхното подобряване; 
предоставяне на здравна информа-
ция, съвети, обучения; насочване 
и подкрепа за достъп до налични 
услуги в общността.



66   БЕЛЕЖНИК 2013:  КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА ДЪРЖАВАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?

Препоръки 
   Създаване на центрове за майчино и детско здраве във всички области. 

   Приоритетно осигуряване на мобилни здравно-социални услуги в райони с 
недостатъчен брой лекари или липса на лекарски практики за семейства в 
затруднено положение и райони с ромско население.

106.  Източник: grada.bg. Откриват 
Център за майчино и детско 
здраве в Шумен, публикувано на 
18 декември 2012 г.

при потребностите на самите семейства, като работата с рисковите семейства 
ще бъде основен приоритет в дейността на Центъра за майчино и детско здра-
ве”106. Моделът е разработен на базата на План за действие за изпълнение на на-
ционалната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р Бълга-
рия”, но все още не е въведен, поради което трудно може да се отчете неговата 
ефективност.
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Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 3
Осигуряване здравни услуги на децата в образователната система, както и специализирани часове 
по здравно образование

Напредък: 
Няма напредък.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Здравеопазване. Подобряване здравето на децата 
Цел 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: МОМН, НСОРБ, МЗ

Индикатори: Брой здравни кабинети в училищата, брой обхванати деца

Препоръки 
   Осигуряване на мобилност за извършване на профилактика или въвеждане 

на механизми за наблюдение и превенция на детското здраве. 
   Осигуряване на условия за оказване на навременна първа помощ, както и на 

психологическа подкрепа във всички училища.
   Въвеждане на форма за осигуряване на здравна просвета, която да обхваща 

всички ученици.

Какво се случва? 
Дейността на здравните кабинети е регламентирана с Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за 
здравните кабинети в детските заведения и училищата. Целта на здравните кабинети е да 
осъществяват дейност по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. 
Профилактичните прегледи на децата, които задължително се извършват от общопрак-
тикуващите лекари и се документират в Лична здравно-профилактична карта, се събират 
и обобщават от здравните специалисти в детските заведения и училищата и се изпращат 
на районните здравни инспекции. Това до голяма степен формализира дейността на спе-
циалистите в училищните здравни кабинети, които само обобщават дадените им данни. 
Последното не представлява осигуряване на здравни услуги. 
Здравните специалисти в кабинетите нямат право да издават направления за консулта-
ции и изследвания, както и да изписват лекарства. Организацията на здравната систе-
ма предполага, че всички деца имат общопрактикуващ лекар, на когото се заплаща за 
оказване на медицинска помощ (профилактични прегледи, имунизации, диспансериза-
ция). Така регламентирана, системата оставя на здравните кабинети крайно ограничени 
функции.
Анализът на данните, предоставени от МЗ, сравнени с тези на Националния статистиче-
ски институт, показва, че през учебната 2011 – 2012 г. извън наблюдение остават 11% от 
учениците107.
Поради минималните изисквания за брой ученици лекарски кабинети в училищата са 
създадени основно в по-големите населени места, като в процента на необхванатите 
ученици попадат тези, за които по принцип достъпът до лекарска грижа е затруднен.
Внимание заслужават и слабо застъпената психологическа помощ в училищата, както и 
липсата на подготовка на педагозите относно различни заболявания при децата и особе-
ностите при възприемането на учебния процес, каквито има например при дислексията.
И през 2012 г. специализираните часове по здравно образование се предлагат в учи-
лищата единствено като свободноизбираема подготовка, което ограничава здравната 
просвета сред децата.

107.  По данни на МЗ (Справка от 
МЗ по заявление за достъп 
до обществена информация 
съгласно заповед на МЗ № 
РД 28-179, изх. № 93-00-37 от 
19.10.2012 г.) общият брой на 
учениците, които се обслужват 
от здравни кабинети, е 671 
792. По данни на НСИ (НСИ, 
Образование и учене през 
целия живот, 2011/2012 г., 
учащи в общообразователните, 
специалните и професионал-
ните училища, без колежите с 
прием след средно образова-
ние) учащите през 2011/2012 г. 
са 756 158.
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Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 4
Улеснен достъп до медицински услуги на живеещите в отдалечени труднодостъпни райони с неиз-
градена инфраструктура, както и на децата в риск (живеещите в семейства в неравностойно соци-
ално положение, децата с увреждания, употребяващите наркотични вещества, представителите на 
някои етнически групи, децата на улицата и др.).

Напредък: 
Все още има живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони групи хора, без достъп до необходи-
мата им медицинска помощ.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Здравни грижи и обслужване

Срок: 2008 – 2018 г.

Какво се случва? 
Достъпът до качествени медицински услуги е един от ключовите показатели за качест-
вото на живот. Правото на детето да получава възможно най-добрата здравна помощ 
е регламентирано в член 24 на Конвенцията на ООН за правата на детето като ангажи-
мент на държавите страни по Конвенцията да гарантират възможността му да се полз-
ва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние108. Именно защото 
здравето е основният ресурс за благоденствието на децата, условията за неговото под-
държане следва да са достъпни независимо от тяхното местоживеене или произход.

Въпреки наличието на конкретни ангажименти за повишаване на достъпа, обхвата и 
качеството до болничната и доболничната помощ, ситуацията в страната остава край-
но обезпокоителна. У нас все още живеят огромен брой деца, необхванати от пред-
видените в законодателството регламенти за честота на профилактичните прегледи. 
Факт са и раждания, без жените да са посещавали профилактични прегледи по време 
на бременността, а хората от малките населени места и труднодостъпните райони не 
могат да разчитат на качествена и навременна медицинска помощ.

Децата, бременните и майките от малките населени места и от кварталите с ромско на-
селение са поставени в неравностойно положение по отношение на профилактичните 
прегледи и осигуряването на качествено лечение и проследяване на здравословното 
състояние след провеждано лечение. Въвеждането на мярката за лишаване от детски 
надбавки при липса на профилактика и имунизации само задълбочава и без това теж-
кото социално положение на необхванатите групи, чиито деца отново остават извън 
системата на здравеопазването, често поради причини, независещи от тях. Проблемът 
с незаетите лекарски практики продължава да е остър и изисква предприемане на 
спешни мерки за ограничаване на мащабите му.

Икономическата криза влоши още повече достъпа на големи групи семейства до ме-
дицински услуги и медикаменти, непокрити от НЗОК. Финансовата организация на 
системата също се явява фактор, който ограничава детското здравеопазване. Цената 
на клиничните пътеки за лечение на деца, която НЗОК заплаща, е относително ниска. 
Това прави специализацията на лекари в областта на педиатрията неатрактивна, а бол-
ниците не са заинтересовани да разкриват детски отделения и дори закриват същест-
вуващите.

Спешната медицинска помощ, особено в местата с ниска концентрация на болници и в 
труднодостъпните райони, все още не покрива нуждата от минимален пакет от здравни 
грижи за всички групи хора, вкл. за децата. Подобряването на нейното оборудване, на 
комуникацията и на положението на работещите в нея са задачи за решаване в бъдеще.

Продължава тенденцията, свързана с недостатъчния или липсващия синхрон в рабо-
тата на социалните и здравните служби и услуги. Това е причината за поставянето на 
големи групи деца в риск за живота и здравето им.

108.  Член 24. 2. Държавите страни по 
Конвенцията предприемат подхо-
дящи мерки с цел: б) да осигурят 
на всички деца необходимата 
медицинска помощ и здравни 
грижи, като основно внимание се 
отделя на развитието на основни-
те здравни грижи; в) да се борят 
срещу болестите и недохранва-
нето, включително в рамките на 
основните здравни грижи; г) да 
осигурят на майките подходящи 
грижи преди и след раждане; е) да 
развиват здравната профилакти-
ка, консултациите за родителите и 
просветната дейност и услугите в 
областта на семейното планиране.
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Една от задачите на приетата през 2011 г. Национална здравна карта109 е да се прео-
долеят диспропорциите в страната, свързани с достъпа до базови медицински услу-
ги. Планът за действие 2011 – 2015 към Здравната стратегия за лица в неравностойно 
положение, принадлежащи към етнически малцинства, пък предвижда широк кръг 
от дейности за подобряване на здравния статус110. Пак там са заложени и специфични 
целеви показатели за 2012 г.111 Въпреки че фокус са етническите малцинства, мерките 
засягат достъпа на лицата в отдалечените и труднодостъпните райони до медицински 
услуги. И през 2012 г. това продължават да са незаетите лекарските практики и огра-
ниченият достъп до специализирани медицински консултации главно поради липсата 
на специализирани заведения за лечение и консултации. Към средата на януари 2013 
г. обаче все още няма официална информация както за незаетите лекарски практики, 
така и по отношение на заложените целеви показатели. 

Запитани за създадените стимули сред малцинствените групи за повишаване посеща-
емостта на специализираните медицински кабинети за наблюдение на бременността, 
МЗ отчитат „създадени условия за улеснен достъп на малцинствените групи до спе-
циализирана медицинска помощ за осъществяване на профилактична и лечебна дей-
ност”112. От Министерството информират, че в изпълнение на План за действие към 
Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етниче-
ските малцинства 2005 – 2015 г., към 2011 г. в страната работят 105 здравни медиатори 
с дейност, концентрирана основно в ромските общности. Както е посочено по-горе113, 
наличието само на тази услуга е недостатъчно по отношение на очакваните резултати 
за подобрен достъп до здравно обслужване, тъй като през 2012 г. в страната е финан-
сирана като делегирана от държавата дейността на едва 109 здравни медиатори, а за 
сравнение хората, принадлежащи към ромския етнос по самоопределение, са 325 343, 
от които 127 079 са на възраст от 0 до 19 години114. 

Въпреки че Министерството на здравеопазването може да предоставя на лечебните за-
ведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони субсидия по реда на чл. 106, ал. 3 
от Закона за лечебните заведения, такава не е предоставяна за 2010 – 2012 г.  През този 
период са извършени нормативни промени за реорганизация на първичната извънбол-
нична медицинска помощ и създаване на „дежурни кабинети“, вкл. в общини, които се 
намират предимно в селски или планински райони, с оглед на осигуряване постоянен 
денонощен достъп на пациента до общопрактикуващ лекар. В този период са извърше-
ни и нормативни промени, които поставиха изисквания за определяне на критерии за 
качество и въвеждане нива на компетентност в болничната помощ, въз основа на което 
се извърши пререгистрация на всички болници в страната. След пререгистрацията се 
промени картината на болничната мрежа в страната. Този опит ще бъде база през 2013 
г. за финансиране на болници в труднодостъпни и/или отдалечени райони.

Основният извод е, че на този етап провежданите здравни политики не осигуряват 
така нужната система от достатъчни и качествени здравни грижи за бременни и ро-
дилки, за майки и деца от етническите малцинства и за живеещите в отдалечени и труд-
нодостъпни райони.

Препоръки 
   Изготвяне на конкретни политики за намаляване мащабите на незаетите ле-
карски практики.

   Разработване на стимули за преодоляване на диспропорцията в окомплек-
товането с медицински персонал на лекарските практики в първичната из-
вънболнична помощ.

   Финансово стимулиране за създаване и функциониране на мобилни струк-
тури към съседни, заети практики, които да обслужват населението по оп-
ределен график.

   Изграждане на медицински центрове като алтернатива на общинските бол-
ници в труднодостъпните райони.

   Окомплектоване и обезпечаване на работата на спешната помощ в тези ра-
йони.

   Изработване на гарантиран пакет от минимални здравни услуги за децата и 
хората в тези райони и на начини за предоставянето им.

109.  Утвърдените областни здравни 
карти определят броя на лечебни-
те заведения, както и минимал-
ния брой и разпределение на 
лекарските практики за първична 
медицинска извънболнична 
помощ в съответната област. Те 
отчитат демографското състояние 
и възрастовата структура на 
населението, показателите за 
заболяемост и хоспитализация, 
географското разпределение 
на структурите, състоянието на 
инфраструктурата, пътищата и 
комуникациите.

110.  Например: активизиране дейност-
та на медиаторите за издирване 
на деца без личен лекар; провеж-
дане на имунизации с мобилни 
екипи в населени места без 
лични лекари; осъществяване на 
акушеро-гинекологични прегледи 
с мобилни кабинети в населе-
ни места с компактно ромско 
население; по-пълно обхващане 
на ромското население с профи-
лактични прегледи; провеждане 
на профилактични прегледи с 
мобилни педиатрични кабинети 
в квартали с преобладаващо 
ромско население и отдалечени 
населени места; подкрепа за 
функционирането на амбулатории 
за първична медицинска помощ 
в квартали, населени предимно с 
ромско население.

111.  Например: проведени минимум 
6000 прегледа годишно с мобилни 
кабинети; проведени минимум 
8000 прегледа с 5 терапевтични 
мобилни кабинета; 3000 изслед-
вания годишно с 2 мобилни флуо-
рографа, 4500 прегледа годишно 
с 3 мобилни ехографа и 4500 
изследвания годишно с 3 мобилни 
лаборатории; минимум 6000 
прегледа годишно с мобилните 
педиатрични кабинети. 

112.  Справка от МЗ по заявление за 
достъп до обществена инфор-
мация съгласно заповед на МЗ 
№ РД 28-179, изх. № 93-00-37 от 
19.10.2012 г.

113.  Виж т. 3.1. Болнична и доболнична 
помощ. Ангажимент 1.

114.  НСИ 2012. Преброяване на насе-
лението и жилищния фонд през 
2011 година, Том 1 Население, 
Книга 2 Демографски и социални 
характеристики.
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Оценка: Слаб 2 

2

Ангажимент 1 
Подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците

Напредък: 
Няма напредък. Липсват индикации за подобряване на психолого-педагогическата подкрепа на 
децата и учениците.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Постигане на европейско качество на образованието
Мярка 6: Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 
личностно развитие

Срок: 2010 – 2013 г.

3.2. Психично здраве 

Препоръки 
   Препоръките в тази област са много и повтарят тези от Бележник 2012. 

Водещата препоръка е психолого-педагогическата подкрепа за децата в 
училище да стане приоритет на бъдещото правителство. 

   Да се създадат и приложат в практиката професионални, комплексни про-
грами и услуги, насочени към разпознаване и справяне с различни форми 
и степени на проява на предизвикателно поведение сред децата.

   Да бъдат обучени екипи, които да работят с тези програми, и да бъдат съз-
дадени условия за улеснен достъп до тях във всички детски градини и учи-
лища. 

   Да бъдат създадени нормативно и финансово осигурени възможности за 
обучение на педагогическите специалисти.

   Да се разработи стратегия за стимулиране на млади хора, които да специа-
лизират в областта на детската психология.

Какво се случва? 
През изминалата година няма действия за подобряване на условията за психоло-
го-педагогическа подкрепа на децата и учениците, които продължават да нямат 
достъп до такъв тип услуги. В тази област продължава да не се отбелязва никакво 
развитие. Не е изпълнена нито една препоръка от Бележник 2012 въпреки множе-
ството критики в областта на психичното здраве от страна на неправителствените 
организации. 
Броят на детските психолози и психиатри е крайно недостатъчен. В системата на обра-
зованието няма подготвени специалисти за реализиране на цялостни програми за пси-
хично здраве. Няма и официална статистика за броя на децата с посочените проблеми, 
което затруднява правилното планиране на мерките за преодоляването им. Липсват 
обучени екипи, не се провежда активно наблюдение на децата със специални потреб-
ности, най-вече поради липсата на съответните специалисти за работа с тези деца.
Не са осигурени условия за превенция на самоубийствата и насилието сред младите 
хора и децата в училище. 
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Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 2
Развита мрежа за психиатрична помощ за деца в цялата страна

Напредък: 
Няма напредък. Наличните кабинети са 11 при минимално изискване 28, стационарните отделения 
са едва 1/3 от изискуемите по стандарт, а специалистите са половината от минимума.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Очаквани резултати по отношение на целите

Срок: 2008 – 2018 г.

Какво се случва? 
Развитата мрежа за психиатрична помощ за деца в цялата страна изисква наличие на 
развита доболнична и болнична помощ и предполага обезпечаване с материални и чо-
вешки ресурси. Обезпечеността с материални и човешки ресурси се регламентира със 
специален стандарт по детска психиатрия115. Според стандарта материалните ресурси 
включват:

   разкрити детско-юношески психиатрични кабинети най-малко във всеки областен 
град;

   разкрити детско-юношески стационарни легла, като едно детско–юношеско отделе-
ние обслужва население от 250 до 500 000 души. 

Следователно трябва да има разкрити поне 14 – 15 отделения116, а в момента са налич-
ни само пет.

Обезпечеността с човешки ресурси предполага наличието на детско-психиатрични 
мултидисциплинарни екипи, включващи:

   психиатри с профилна специалност детска психиатрия (минимално изискване: 1 дет-
ски психиатър на 250 000 души население), двама клинични логопеди;

   трима клинични психолози, преминали специализирани курсове за диагностика и 
терапия по детска психиатрия;

   социални работници с клинична насоченост;

   възпитатели.

Следователно за цяла България са необходими поне 29117 специалисти по детска психи-
атрия, а по данни на Катедра „Психиатрия” към Медицински университет – София (МУ) 
има налични 15.

Според стандартите118 по детска психиатрия следва да се разкрият детско–юношески 
кабинети минимум във всеки областен град. Тоест трябва да има поне 28 детско–юно-
шески кабинета в страната, а по данни на МУ кабинетите в момента са едва 11. Детско-
юношеските кабинети липсват в почти две трети от областните градове, което прави 
детско-юношеската специализирана психиатрична помощ практически недостъпна за 
по-голямата част от децата в България. Именно тези кабинети трябва да осъществят 
първичната психиатрична помощ за деца в общността – диагностика, превенция, на-
сочване към специалисти от свързаните професии, работа с родителите. Стационарна-
та детска психиатрична помощ също е в недостиг. Според стандарта са необходими 14 
отделения с минимум по 10 легла, а в момента в страната функционират само 5, което 

115.  Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за 
утвърждаване на медицински 
стандарт „Психиатрия“, издадена 
от Министерството на здраве-
опазването, обн. ДВ. бр. 78 от 7 
септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 69 
от 3 септември 2010 г., изм. ДВ. бр. 
92 от 23 ноември 2010 г. Раздел VIII 
(предишен раздел VII – ДВ, бр. 69 
от 2010 г., в сила от 03.09.2010 г.), 
Изисквания по детска психиатрия.

116.  Според окончателните данни от 
Преброяване на населението 
и жилищния фонд в България 
населението на България към 
01.02.2011 е 7 364 570 души, а към 
31.12.2011 г. е 7 327 224 души, 
Източник: НСИ.

117.  Пак там.

118.  Стандартите представляват приет 
консенсус за добра практика. 
Например, ако лекар не лекува 
по приетите стандарти за добра 
клинична практика по заболява-
не, за което има приет консенсус, 
бива глобяван.
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води до извода, че са задоволени около 1/3 от нуждите. Действащите отделения са в 
градовете София, Варна, Русе, Търговище и Пловдив и са обособени като самостоятелни 
единици с подходящо оборудване. 

В България на този етап не е покрито дори минималното изискване по стандарт за 
наличие на психиатри с профилна специалност „детска психиатрия”. Специалистите 
в страната към настоящия момент са наполовина по-малко от изискуемия минимум. 
Мултидисциплинарните екипи съществуват само в разкритите пет детско–юношески 
отделения, като не навсякъде са обезпечени със съответните специалисти, както е по 
стандарт. 

Препоръки 
   Да се разработи стратегия и план за действие за развитие на мрежа за пси-
хиатрична помощ за деца в цялата страна.

   Спешно да се разкрият поне още 17 детско-юношески кабинета (по един 
във всеки областен град).

   Да се разкрият детско-юношески стационарни легла (поне в още десетина 
отделения).

   Да се създадат подходящи условия на лекарите за специализация по дет-
ска психиатрия и да се работи по мотивацията им за вземане на специал-
ност. 

В цяла България 
има само 11 кабинета, 
5 отделения и общо 
15 специалисти, 
оказващи психиатрична 
помощ на децата
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Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 3
Въведени програми за психичноздравно благополучие на децата, включително превантивни про-
грами от грижи за деца с психични разстройства и техните семейства

Напредък: 
Няма напредък. Липсват програми за психично здраве на децата на всички равнища. Съществува-
щите превантивни програми са крайно ограничени като видове, а програми и здравни услуги за 
децата с психични разстройства функционират само в пет града в страната.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Очаквани резултати по отношение на целите

Срок:  2008 – 2018 г.

Какво се случва? 
Осигуряването на психично здравно благополучие119 на децата е изоставена тема, коя-
то не намери развитие през изминалата година в политиките на правителството и дър-
жавната администрация. 

У нас все още не са въведени комплексни програми за психично здраве на децата, зася-
гащи различни аспекти – индивидуална, групова, семейна работа; работа в рамките на 
по-малките общности (на ниво детска градина, училище или семейство); услуги в общ-
ността в активно сътрудничество със здравни, образователни, социални, полицейски и 
други институции, имащи отношение към децата и юношите. 

Липсват както превантивни програми, така и такива, насочени към грижи за деца с пси-
хични разстройства и техните семейства. 

Комплексът от програми за психично здравно благополучие на децата би следвало да 
обхваща:

А. Консултиране, съветване и лечение на деца и юноши с:

   емоционални и поведенчески разстройства; 

   разстройства на развитието (задръжки в говорното и езиковото развитие; разстрой-
ства в развитие на училищните умения; разстройства от аутистичния спектър и др.);

   тревожни разстройства (детски страхове, тревожност при раздяла, генерализирана 
тревожност, натрапливости, паническо разстройство и др.);

   кризи на адаптацията в различните възрастови периоди;

   разстройства на настроението;

   психози;

   оценка и интервенции при деца с умствена изостаналост.

Б. Допълнителни услуги като:

   оценка на деца за нуждите на ТЕЛК;

   консултиране и съветване на родители във връзка с различни специфични ситуации 
при отглеждане на деца (постъпване в детско заведение, развод, проблеми при оси-
новяване, загуба на близък, домашно насилие,продължително лечение в болнично 
заведение по повод на телесно заболяване и др.);

119.  Според Световната здравна 
организация психичното здраве 
може да бъде дефинирано като 
състояние на благополучие, което 
позволява на индивидите да ре-
ализират своите способности, да 
се справят с нормалните стресови 
фактори на живота, да работят 
продуктивно и плодотворно и 
да допринасят за развитието на 
своята общност.
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   специализирани програми (например за хранителни разстройства, зависими паци-
енти, програми за профилактика на СПИН и полово предавани болести и др.).

В. Работа със семействата като:

   специализирана оценка и консултация (от психиатър, психолог и/или социален ра-
ботник); 

   психологично консултиране; 

   индивидуална и фамилна психотерапия; 

   фамилно и брачно консултиране и психотерапия; 

   медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване; 

   дейности за рехабилитация и социална интеграция на деца и/или семейства с хро-
нични психични разстройства;

   насочване за консултации, специализирани изследвания, лечение и грижи към други 
служби и специалисти. 

Г.  Наличие на система от услуги, в които да се предоставят различните видове 

програми.

 
На този етап у нас или няма изготвени такива програми, или те на практика не функцио-
нират. Наличните услуги са абсолютно недостатъчни от гледна точка на комплексност, 
обхват и достъп, за да задоволят нуждите от психологична и психиатрична подкрепа на 
деца с психични разстройства и техните семейства.

Препоръки 
   Да се изработят посочените по-горе програми в спешен порядък с участи-
ето на широк кръг специалисти (детски психиатри, детски психолози, лого-
педи и специалисти от свързаните професии). 

   Да се провежда системно обучение за внедряването в общата практика на 
програмите.

   Да се осъществява последващ мониторинг върху изпълнението на програ-
мите за психично здравно благополучие.
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Какво се случва? 
Последните налични статистически данни121 показват, че през 2011 г. в страната са 
починали 601 деца на възраст до 1 година (708 за 2010 г.), като коефициентът на 
детската смъртност е намалял от 9.4‰ през 2010 г. на 8.5‰ през 2011 г., с което се 
приближава към целта от 7‰. Достигнатото равнище на детската смъртност през 
последните 4 години е най-ниското в цялата история на демографската статистика 
в България. Въпреки това детската смъртност остава 2 пъти по-висока, отколкото 
в ЕС (4.18‰). Този показател е индикатор, отразяващ качеството на медицинската 
помощ, но преди всичко е свързан с жизнения стандарт и здравната култура на 
населението.

В селата показателят запазва нивото си, но остава по-висок от този в градовете 
(съответно 10.8‰ и 7.7‰). Причини за това можем да търсим в незадоволително-
то състояние на здравната система в малките населени места и изолираните ра-
йони, подробно описани в ангажиментите в раздел 2.1. „Болнична и доболнична 
помощ”. Допълнителни фактори за развитието на тези негативни данни вероятно 
са влошените социално-икономически условия в селата, по-ниското образование 
и култура. 

Областите с най-висока детска смъртност са Сливен (17.0‰ за цялата област и 
цели 21.1‰ за селата в областта) и Пазарджик (14.6‰), а с най-ниска – София град 
(4.2‰), Кюстендил (4.6‰) и Враца (6.9‰). Тези отчетливи различия говорят за не-
обходимостта от предприемане на спешни целенасочени мерки за редуциране на 
показателите в най-силно засегнатите райони.

Перинаталната детска смъртност122 се задържа висока и през 2011 г. (11.7 на 1000 
родени деца) и се повишава спрямо предходната година (11.4‰), като остава 2 
пъти по-висока от средния показател за ЕС (5.56‰) и далеч от целта от 8‰123. 

Неонаталната детска смъртност124 след 2000 г. показва тенденция за намаляване 
до 2007 г., когато достига най-ниското ниво – 4.91 на 1000 живородени, след което 
отново започва да се повишава и през 2011 г. достига 5.3‰. Средната стойност в 
ЕС на този показател (2.83‰) е близо 2 пъти по-ниска от тази в България.

О
ценка: Среден 3
3

Ангажимент 1 
Снижаване на показателите за детска смъртност и доближаването им до добрите примери от стра-
ните на ЕС, за да се постигнат и целите на хилядолетието за България: 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 смъртност да достигне- 8.0 на 1000 деца, делът на живородените деца с 
ниско тегло да достигне 6% на 1000 живородени деца

Напредък: 
Коефициентът на детската смъртност120  продължава да е висок независимо от изразената положи-
телна тенденция към снижаване. Останалите показатели остават на същото ниво – далеч от заложе-
ните цели и значително изоставащи от средните показатели за ЕС.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Очаквани резултати по отношение на целите

Срок: 2008 – 2018 г.

3.3. Детска смъртност 

120.  Коефициент на детска смъртност 
– съотношение между броя на 
умиранията при деца на възраст от 
0 до 1 година на 1000 живородени 
деца.

121.  Национален статистически инсти-
тут. Население, http://www.nsi.bg/
otrasal.php?otr=19.

122.  Перинаталната смъртност е из-
числена като съотношение между 
сумата от броя на мъртвородените 
и живородените, починали в 
първите 6 дни, и броя на родените 
деца.

123.  Всички данни за специфичните 
показатели за детската смъртност 
(перинатална, неонатална, пост-
неонатална, интегрален показател 
и недоносеност) са от Годишния 
доклад на Министерството на 
здравеопазването за състояние-
то на здравето на гражданите 
през 2011 г. и изпълнение на 
Националната здравна страте-
гия, публикуван на 11.01.2013 
г. на http://www.parliament.bg/
bg/parliamentarycommittees/
members/233/documents.

124.  Неонаталната смъртност е изчис-
лена, като броят на умиранията 
сред деца на възраст от 0 до 27 
навършени дни е разделен на 
броя на живородените деца за 
съответната година.
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Постнеонаталната детска смъртност125  непрекъснато намалява и през 2011 г. е 
3.2 на 1000 живородени без умиранията до 28-ия ден. Средната стойност за ЕС 
е 1.41‰ и е 2.3 пъти по-ниска от тази за България.

През 2009 г. за първи път са възприети критериите за  „раждане” и  „аборт”, пре-
поръчвани от СЗО. Лекото покачване на перинаталната, ранната неонатална 
смъртност, както и на недоносеността, би могло да се обясни и с това обстоя-
телство. Недоносеността се повишава вероятно и поради нарастване на успе-
хите на асистираната репродукция. Ранната неонатална смъртност би следвало 
да се дължи по-скоро на инциденти по време на раждането (тежка асфиксия и 
др. или на тежки вродени аномалии), което означава, че следва да се работи 
още в насока усъвършенстване на пренаталната диагностика и качеството на 
родилния процес.

Интегралният показател, характеризиращ вероятността за умиране на децата 
преди достигане на 5-годишна възраст в България, е 11.14‰ – 2 пъти по-висо-
ко ниво от средното за ЕС (5.01‰). Най-често основните причини за смърт на 
децата до 5 години са: някои състояния, възникващи през перинаталния пери-
од, болести на дихателната система, вродени аномалии, болести на органите на 
кръвообращението и външни причини за заболяемост и смъртност. 

Недоносеността се намира в тясна връзка с качеството на акушеро-гинеколо-
гичната помощ. През 2011 г. броят на недоносените новородени е 5941, което 
представлява 8.4% от живородените, колкото е и през 2010 г. Недоносените 
мъртвородени са 372, което представлява 65.4% от мъртвородените. Раждани-
ята на недоносени деца са значително по-чести сред социално слабите слоеве 
на населението и при младите майки (под 20 и особено под 15 години). Недоно-
сеността е важен фактор и има съществен „принос” за нивото на перинаталната 
детска смъртност. В тази връзка значение има и липсата на последователна по-
литика за подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве.

Като цяло единствено коефициентът на детската смъртност бележи намаление 
през 2011 г.126  Останалите показатели се задържат на същото ниво, като все 
още продължаваме да сме далеч от показателите, заложени в Националната 
стратегия за детето 2008 – 2018 г. 

На 17.10.2012 г. по инициатива на министъра на здравеопазването в Комисия-
та по здравеопазването към 41-то Народно събрание бе представен Проект на 
Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здра-
вето на нацията през периода 2014 – 2020 г.127  Един от основните изводи в този 
документ е, че „правителствените здравни политики през следващите години 
трябва да бъдат насочени срещу рисковите фактори за общественото, семей-
ното и индивидуалното здраве.“ 

В Стратегическата рамка са посочени пет цели на обществено здравеопазване, 
които са измерими и достижими – 20% снижение на пет показателя до 2020 г., 
или „ЗДРАВЕ 5/20“. Три от петте цели са ориентирани към здравето на децата:

1. Намаление на детската смъртност до 1-годишна възраст (като цел е снижение 
от 20% – от 8.5‰ през 2011 г. на 6.8‰ през 2020 г.).

2. Намаление на смъртността сред деца от 1- до 9-годишна възраст (като целта 
е снижение от 20% – от 0.30‰ през 2011 г. на 0.24‰ през 2020 г.).

3. Намаление на смъртността сред деца и юноши от 10- до 19-годишна възраст 
(като целта е снижение от 20% – от 0.40‰ през 2011 г. на 0.32‰ през 2020 г.).

За намаляване на детската смъртност до 1-годишна възраст много подробно са 
разписани необходимите дейности, които обхващат трите основни периода – 
преди, по време и след раждането. 

Въз основа на тази Стратегическа рамка предстои да бъде разработена и приета 
поредната Национална здравна стратегия, тъй като срокът на действащата в мо-
мента изтича през 2013 г. Необходимо е да бъде извършен подробен анализ на 
постигнатото до момента, на причините, поради които все още показателите 
за детска смъртност са два пъти по-високи от тези в страните от Европейския 
съюз. 

125.  Постнеонаталната смъртност е 
изчислена, като броят на умира-
нията сред деца на възраст от 28 
дни до 1 година е разделен на 
броя на живородените, от които 
предварително е изваден броят 
на умиранията сред деца от 0 до 
27 навършени дни.

126.  Статистическите данни за 2012 г. 
ще бъдат публикувани най-рано 
през м. юни 2013 г.

127.  Проектът е публикуван на http://
www.mh.government.bg/Articles.
aspx?lang=bg-BG&pageid=472&h
ome=true&categoryid=5235.

Коефициентът 
на детска смъртност 
в България е 8.5% , 
а средната стойност
в ЕС е 4.18% . 
В област Сливен 
коефициентът
достига цели 17.0% .
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Малко по-позитивна е ситуацията с Националната програма за редки болести 
2009 – 2013 (генетични, вродени малформации и ненаследствени заболявания), 
чрез която се отпускат средства за извършване на диагностика и профилактика на 
редките генетични болести, предразположения и вродени аномалии, както и на 
постнаталния селективен метаболитен и ензимен скрининг и други диагностични 
изследвания, които са пряко свързани с намаляване на детската смъртност. Друга 
положителна промяна през годината беше премахването на лимита на отпусканите 
средства по линия на Център „Фонд за лечение на деца”.

Препоръки 
   Да се постигне консенсус в обществото и сред специалистите по отноше-
ние на целите, показателите, свързани с детската смъртност, и тяхното ци-
фрово изражение. Да се синхронизират дейностите за постигането им в 
различните документи при осигурено финансиране и строг контрол при 
реализацията им.

   Да се предприемат спешни мерки за намаляване на детската смъртност в 
областите с най-високи показатели като Сливен и Пазарджик, където чес-
тотата на умирания на деца до 1 година е до 4 пъти по висока от тази в 
София.

   Да се приоритизират мерки за намаляване на въздействието на рисковите 
фактори за здравето, като например мерки за преодоляване на бедността.

   В Национална програма за закрила на детето за 2013 г. да бъдат посочени 
конкретни дейности за намаляване на детската смъртност, които да се ре-
ализират на базата на приетите документи от различните ведомства, за да 
може в края на 2013 г. да се отчете и реалният им ефект върху показателя. 
Предлагаме също така да се предвидят механизми и конкретни дейности, 
които ще доведат до намаляване на детската смъртност в регионите, къде-
то тя е най-висока.

   Да се приеме Национална програма за подобряване на сексуалното и ре-
продуктивното здраве.
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IV. Образование 

Оценка: Среден 3
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Какво се случва? 
Към настоящия момент няма въведени стандарти за ранно детско развитие. Въпре-
ки че срокът за изпълнение на поетия ангажимент не е изтекъл, през 2012 г. същест-
вен напредък не е забелязан. Нещо повече – държавните институции са изключили 
работата си в това направление от Националната програма за закрила на детето за 
2012 г. Единствените системни усилия се полагат от страна на УНИЦЕФ-България, 
които стоят зад създадените проекти на стандарти за ранно детско развитие. Само 
с тяхно съдействие се случиха и първите професионални обсъждания на рамката 
на стандартите и на начините на тяхното валидиране с представители на различни 
академични среди. 

Процесът по създаване, апробиране и утвърждаване на стандарти наистина е дъ-
лъг, изискващ време и широки професионални и експертни дискусии. И именно 
затова работата в това направление трябва да бъде внимателно планирана и орга-
низирана. Но на ниво държавни институции и политики това не се случи през 2012 
г. Така, от една страна, Националната стратегия за детето отчита необходимостта от 
въвеждане на такива стандарти, а от друга страна, няма визия за това как ще бъдат 
утвърдени и на кого ще служат тези стандарти. 

Във връзка с изработването на стандарти за ранно детско развитие МТСП пред-
стави информация за развитието на Проекта за социално включване. В рамките 
на този проект местните власти ще развиват услуги за деца от 0 до 7 години и за 
техните родители. Една от целите на проекта е да се апробират модели и стандарти 
за ранно детско развитие. МТСП пояснява, че „въз основа на добрите практики при 
реализиране на проекта ще се разработят и модели на стандарти за ранно детско 
развитие, които ще се подложат на публично обсъждане с всички заинтересовани 
страни”128. По този начин обаче изпълнението на този ангажимент остава без ясен 
показател за време на изпълнението му. Няма и положени усилия за съгласувани 
действия от страна на всички институции, които имат отношение към политиките 
за развитие на детето. 

Единствените проекти на стандарти към края на 2012 г. са тези, разработени от 
интердисциплинарен екип от педиатри, психолози, педагози – представители на 
различни академични институции и организации, по инициатива на УНИЦЕФ-Бъл-
гария и с методическата помощ на международни консултанти. Стандартите не са 
публични и са в процес на валидиране. Те обхващат 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, които са част от нормативната уредба 
на образованието. Тези ДОИ обаче остават в рамките на познавателното развитие 

О
ценка: Среден 3

3

Ангажимент 1 
Въведени стандарти за ранно детско развитие

Напредък: 
Няма съществен напредък.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Очаквани резултати по отношение на целите

Срок: 2018 г.

4.1. Ранно детско обучение и грижа 

128.  Информация от МТСП, предоста-
вена по реда на ЗДОИ, Решение № 
ДОИ 01-33 от 1.08.2011 г.
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на децата и се фокусират върху това, което детските градини следва да постигат в 
резултат на работата си с децата. 

Политиките на МОМН за ранно обхващане на децата в задължително предучилищ-
но образование остават в рамките на утвърдените подходи и форми. В законопро-
екта за предучилищното и училищното образование, внесен за обсъждане в НС 
през 2012 г., се предвижда задължително обхващане на децата вече от 4-годишна 
възраст. В същото време ситуацията в големите градове остави хиляди деца да са 
извън обхвата на сега съществуващите детски ясли и градини. В малките населени 
места понякога въобще няма подобни услуги. И в двата случая обаче най-серио-
зен е проблемът с обхващането на децата от маргинализираните групи. Практиката 
на членовете на НМД показва, че бедните семейства все по-трудно посрещат ком-
плексно нуждите на децата си. Затова и въвеждането на задължително изискване 
за посещение на детска градина, допълнено с наказателни санкции към родите-
лите, няма да помогне за решаването на проблема. Тази констатация е в унисон 
с позицията на Националната мрежа на родителите, които поставят под въпрос 
смислеността на ранната „принудителна институционализация”129 на децата от 
4-годишна възраст.

Родителите трябва да имат право на избор къде и в каква форма да се включат 
децата им. Това предполага организирането и функционирането на услугите по на-
чин, който позволява на родителите да се чувстват включени и съотговорни. Регла-
ментирането на нови услуги, адекватни на съвременното социално-икономическо 
развитие, създава възможност за приближаване на грижата към нуждите на кон-
кретното дете. Те са и могат да продължат да бъдат форма за прилагане на подходи 
за обучение, насочени към индивидуалните темпове на развитие на децата в тази 
възраст.130 

Препоръки 
   Дефиниране на конкретното приложение на стандартите (потенциалните 

им ползватели). 

   Изработване на ясни стъпки и лидерство в процеса на изработването и 
утвърждаването на стандартите.

   Използване на съществуващите добри практики във връзка с ранното дет-
ско развитие в режим на диалог и консултации с експерти и професиона-
листи от широк кръг организации.

   Фокусиране върху съдаването на възможности за предоставяне на раз-
лични услуги за ранно образование и грижа за децата. Това би довело и 
до решаване на редица проблеми, които в момента пречат на качеството 
на услугата, като големия брой деца в групите, липсата на достатъчно фи-
зическо пространство за децата, невъзможност да се посрещнат индиви-
дуалните нужди на детето. Особено внимание следва да се обърне на из-
искването за изграждане на адекватна на психо-физиологичното развитие 
на децата образователна среда, независимо от мястото, където ще се пре-
доставят услугите. Това включва: подходяща материална база, адекватни 
образователни технологии, методология на обучението и квалификация 
на персонала.

129.   www.nmr.bg.

130.  Това е и причината в края на 2012 г. 
НМД да разработи проект, насочен 
към надграждане на съществува-
щия капацитет за услуги в областта 
на ранното детско развитие. Про-
ектът ще се изпълнява в България 
в партньорство с европейската 
мрежа Юрочайлд и Министерство 
на образованието, младежта и 
науката. Предвижда се трансна-
ционален обмен на опит и ноу-хау 
на иновативни и алтернативни 
практики.
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Какво се случва? 
Както отбелязахме и през миналата година, този ангажимент е важна част от ангажи-
ментите на правителствата на 197 държави към устойчивото развитие на човечест-
вото през 21-ви век и изпълнението му изисква пълноценна междусекторна полити-
ка за децата.

През 2012 г. се наблюдава положителна промяна в общото състояние на изпълнява-
нето на този ангажимент и по-конкретно: обрат в негативната тенденция за намаля-
ване на нетния коефициент на записване (НКЗ)131 – общ показател за обхващане на 
децата в задължителното образование. Според отчета на МОМН за 2009 – 2012 г.132

„За една година имаме повишаване на обхвата на 5-годишните с 20% при само 66% 
от общините, които са се включили в мярката. При 6-годишните вече имаме обхват 
над 97%. Нетният коефициент на децата, записани в детските градини през учебната 
2011/2012 г., е 81.5%, което е с 6.6% повече в сравнение с учебната 2010/2011 г.“

Според данните на НСИ (обхващащи цялата продължителност на 2012 г.) НКЗ отбе-
лязва ръст с 4.3% в начален и по 1% в прогимназиален и гимназиален етап на обу-
чение през 2012 г. (фиг. 1). Този ръст естествено е недостатъчен, за да компенсира 
отстъплението от 7% за начален и 5% за прогимназиален етап след 2008 г., но е пър-
вата положителна промяна от 5 години насам. Основен мотор на промяната в резул-
тата са мерките, осъществени от МОМН: приключи въвеждането на задължителната 
предучилищна подготовка за навършилите 5 години и се разшири обхватът на цело-
дневната подготовка за начален етап със специални допълнителни инвестиции от 
ЕСФ и българско съфинансиране. 

О
ценка: Добър 4 

4

Ангажимент 1 
Постигане до 2015 г. на 100% обхващане на децата в начален етап на образование; 95% в прогимна-
зиален етап на основно образование; 90% ниво на завършено средно образование

Напредък: 
В сравнение с предишната година данните за 2012 г. сочат напредък по отношение на обхващането. 
Налице е промяна в тенденцията за намаляване на обхвата от 2008 г. Оценката е добра заради лип-
сата на ясни механизми за междусекторна координация за обхващане на учениците.

Къде:  Цели на хилядолетието за развитие за България.
Цел 2: Подобряване на образованието

Срок: 2015 г.

4.2. Училищно образование 

131.  Дефиниция: коефициентът се 
изчислява в проценти като 
отношение на броя на учащите по 
степени във възрастовите групи 
7 – 10‚ 11 – 14‚ 15 – 18 години към 
броя на населението в същите въз-
растови групи. Броят на учащите 
и на населението е изчислен към 
31.12 на съответната година. 

132.  Обхваща периода до 09/2012 г.
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Фиг. 1. Нетен коефициент на записване на населението

Източник: НСИ „Образование в Република България 2012”

Нетен коефициент на записване начално образование
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Позитивно развитие през годината беше отбелязано и по отношение на изтеклия в 
края на 2011 г. ангажимент за приемане на координационен механизъм за иденти-
фициране и работа с необхванати и отпаднали от образователната система деца133. 
Координационният механизъм не беше приет в предвидения срок през 2011 г., но 
през 2012 г., въпреки закъсняващото изпълнение, една от двете отговорни инсти-
туции134 – МОМН – отбеляза значим прогрес. Изработена беше цялостна Стратегия 
за намаляване не преждевременното напускане на училище 2012 – 2020 г., която 
съдържа както елементи на анализ на съществуващата ситуация, така и набор от 
дефиниции, групови идентификации на различните видове риск за отпадане от 
училище и множество индикатори. Този стратегически документ има потенциал да 
насочи достатъчно точно мерките за превенция на отпадането от училище и от-
части тези за реинтеграция на скоро отпаднали от училище деца. Той обаче не е 
достатъчна основа, за да се организира адекватно политиката за пълно обхваща-
не и работата с необхванатите деца, която следваше да бъде лидирана от ДАЗД. 
Липсва публична информация за взето решение да се прекрати изпълнението на 
ангажимента от страна на ДАЗД или да се прехвърли отговорността на друг изпъл-
нител и въпреки това в НПЗД 2012 г. ангажимент към необхванатите деца дори не 
се споменава.

Няма съмнение, че промяната в 5-годишната тенденция за влошаване на показате-
ля е много добра новина. Тя обаче не бива да пречи да се виждат ясно естествени-
те граници на политиката на разширяване на задължителното обучение и подго-
товка, които също бяха достигнати през 2012 г. Застъпничеството и протестите на 
граждани, несъгласни със задължителното обучение на 4-годишните деца, както и 
действията на опозиционните партии забавиха завършването на законодателната 
процедура по новия образователен закон (ЗПУО). Така цялото 3.5-годишно широ-
комащабно усилие по модернизация на законодателството за училищното образо-
вание вероятно ще бъде заличено.

През 2012 г. институциите, осигуряващи достъпа до образование на български-
те деца, продължиха да функционират в условията на липса на актуална инфор-
мация и/или да работят със силно различаваща се помежду им информация от 
собствените им информационни системи поради различия в методиките на ней-
ното събиране. Информацията от системите на ГРАО (гражданска регистрация) 
и МВР (адресна регистрация) е основата за идентификацията на децата. Множе-
ството проблеми на неактуалността на тази информация сериозно препятстват 
всички други специализирани за работа с деца актьори в процеса на качестве-
но изпълнение на ангажиментите им. Няма техническа причина институциите да 
продължат да планират, осъществяват и измерват ефекта от действията си в таки-
ва условия. 

Разпределението на отговорностите по обхващането на децата в задължителните 
форми на образование продължава да е неясно и с неадекватни правомощия за 
участващите страни. 2012 г. добави към общата неяснота и проблемът с нарушено-
то право на свободен избор на родителите. И в момента, и в проекта на новия ЗПУО 
отговорността за обхващането остава нейерархично разпределена между местни-
те власти, училищата, другите институции за деца и родители. В същото време си-
лата на т.нар. „финансов стимул“ (начина на формиране на делегирания бюджет на 
детски градини и училища) вече изчерпа потенциала си. 

Проблеми по отношение на обхвата продължава да има с децата с увреждания. 
Деца със СОП се обучават в по-малко от половината училища в страната, а наблю-
денията показват, че образователният процес е по-скоро неефективен. Децата с 
увреждания от институциите продължават да са изключени от системата на обра-
зованието.135 

133.  Виж Бележник 2012: Оценки на 
изпълнението на държавните 
ангажименти към децата на Бъл-
гария, 4.2. Училищно образова-
ние. Ангажимент 2, стр. 66.

134.  В Национална програма за 
закрила на детето 2011 ангажи-
ментът е посочен с отговорни 
институции МОМН и ДАЗД.

135.  Виж 4.3. Приобщаващо обра-
зование
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Препоръки 
   Създаване на „Образователна карта на България” чрез кръстосване на съ-

ществуващите данни от НСИ, информационната система на МОМН, системи-
те на ГРАО, МВР – Адресна регистрация и информационните системи на АСП 
и ДАЗД. С нива и степени на достъп в това средство могат да бъдат защите-
ни коректно личните данни. С ежегодното публикуване за широка публика 
на агрегирани данни за състоянието от „Образователна карта на България” 
изпълнителната власт придобива много ефикасно средство за повишаване 
чувствителността на българското общество към проблема за обхващането 
на децата в задължителните форми на образование, от което в значителна 
степен зависи успехът на всички мерки в тази област.

   Преосмисляне на споделената отговорност между ДАЗД и МОМН, така че 
въпросът за обхващането да не изпада от дневния ред тихомълком. Ако за-
дачата надхвърля капацитета на ДАЗД, тя трябва да бъде поета от МОМН, но 
изпълнението й няма как да бъде успешно, ако МВР и ГРАО продължат да не 
участват в никакви форми на консултации и съвместни усилия в координа-
ционен механизъм. 

   Целенасочени действия за приобщаването на информацията от системите 
на ГРАО (гражданска регистрация) и МВР (адресна регистрация) към коор-
динационния механизъм.

   Преразглеждане на нормативните документи, които разпределят отговор-
ностите по обхващането на децата в образование между местни власти, учи-
лища/други институции за деца и родители. Целта на усъвършенстването е 
постигане на ясна, непротиворечива и лесноприложима в огромните маща-
би на образователната система процедура за изпълнение на отговорностите 
по обхващането на децата.

   Преразпределяне на отговорностите за трите програми и двата проекта на 
МОМН, насърчаващи обхващането на децата: за безплатни учебници, храна 
и транспорт (училищни автобуси) между училищата и общините. Училищата 
следва да поемат присъщата им отговорност за безплатните учебници, а об-
щините – отговорностите за безплатните закуски и транспорт.

   Изваждане на структурните дейности по обхващане на децата в образование 
от проектния цикъл и проектното финансиране, което продължава от 2006 
г. То не е достатъчно добре синхронизирано с учебния календар и генерира 
напълно неоправдан обем от административна натовареност на професио-
налистите в училище за сметка на работата им с децата.

   Продължаване на усилията за модернизация на училищното образование.
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Какво се случва? 
Ангажиментът за осъществяване на ефективен мониторинг върху явлението „отпа-
дащи ученици” беше разгледан и в Бележник 2012136 и в рамките на 2012 г. отчитаме 
напредък по изпълнението му в лицето на изготвената стратегия. Част от намерени-
ята за осъществяване на мониторинг върху отпадането беше на практика отразена 
и в проекта за ЗПУО, който стигна до второ четене в НС. Оценката би била по-висока, 
ако стратегията съдържаше и някаква предварителна преценка на нужните ресур-
си и възможните източници на финансиране, тъй като е много амбициозна, с много 
широко поле на интервенция и поражда основателни съмнения за осъществимост. 

Деветгодишната стратегия съдържа елементи на анализ и оценка на отпадането от 
училище, дефиниции, групови индикатори и систематизации по групи рискове. Съз-
даването й е много сериозен принос на МОМН в междусекторната политика за га-
рантиране на достъпа до образование на децата. 

Междувременно продължават да съществуват сериозни технически, управленски и 
политически проблеми137 при отчитане нивата на отпадане от училище. До голяма 
степен те блокират всяка инициатива и на национално, и на местно, и на училищно 
ниво поради невъзможност тя да се мащабира коректно върху надеждни данни за 
отпадането. Последните продължават да са различни в зависимост от източника на 
публикуване (НСИ или МОМН). Като добавим към тази обективна разлика и широкото 
медийно отразяване през 2012 г. на синдикални позиции на СБУ (КНСБ), че „годишно 
отпадат 18 500 деца“, е лесно да се разбере защо в гражданското общество данните, 
сочени от МОМН, не се радват на доверие. Крайно време е системите да се синхрони-
зират и комуникацията по въпроса за нивата на отпадане да се хармонизира.

О
ценка: Среден 3

3

Ангажимент 2
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

Напредък: 
Има напредък, но все още няма изградена система за информация, както и центрове за работа с 
отпадащи ученици. Изготвена е 9-годишна Стратегия за намаляване на преждевременното напус-
кане на училище 2012 – 2020.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката 
и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.). 
Мярка 3: Повишаване на обхвата, превенция на отпадащите ученици и мерки срещу 
неграмотността

Срок: 2013 г.

Препоръки 
   Да се използва по предназначение информационна система АДМИН за на-
блюдение на отпадането от училище вместо настоящата неефективна систе-
ма на справки, върху които няма контрол за точност.

   Да се идентифицират и отстранят причините НСИ и МОМН да публикуват раз-
лични данни за един и същи факт – броя на напусналите училище преждевре-
менно и без съответната квалификация.

   Да се осъществява независим мониторинг върху изпълнението на стратегията.

136.  Виж Бележник 2012: Оценки на 
изпълнението на държавните 
ангажименти към децата на Бълга-
рия, 4.2. Училищно образование. 
Ангажимент 3, стр. 68.

137. Пак там.
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Какво се случва? 
Процесът на актуализация на ДОИ приключи в края на август 2011, но усъвър-
шенстваните ДОИ с новото име „Стандарти” и новите функционалности и структу-
ра още не са представени публично, защото се изчаква окончателното приемане 
от НС на йерархически по-важния акт – ЗПУО. Както през 2011 г., така и през 2012 
г. резултатите от свършеното до момента по стандартите не бяха публикувани и 
следователно не могат да бъдат оценени промените, направени по отношение 
на натовареността на учениците. За сметка на това през 2012 г. МОМН инициира 
и проведе серия публични представяния на учебни програми, които по принцип 
също като стандартите по йерархически нормативен ред би трябвало да изчак-
ват приемането на ЗПУО. И за професионалистите, и за широката публика остана 
неизяснен въпросът, защо програмите се представят преди стандартите, както и 
по-същественият въпрос – ако стандартите не са завършени, как програмите са 
завършени и съгласувани със стандартите? 

Важно постижение, което заслужава отбелязване, са усилията на МОМН да усъ-
вършенства политиките на оценяване така, че да ги доближи до капацитета за 
оценяване на умения, а не само на знания. В това отношение според данни на 
МОМН са направени доста стъпки през учебните 2010/2011 и 2011/2012:

   в тестовете за националното външно оценяване и за държавните зрелостни из-
пити са въведени задачи, конструирани по модела на PIRLS и PISA и ориентирани 
към проверка на уменията за работа с текст, за извличане и анализ и прилагане на 
информация от различни източници, аналогично на измерваните от PIRLS и PISA; 

   от пролетта на 2011 г. се провеждат семинари и обучения на експерти и учители 
за работа със задачи с такъв формат; проведени са и 16 обучения с 560 учители 
по математика за оценяване на математическата грамотност в контекста на из-
следването PISA.

Реалните резултати от тези усилия ще могат да се отчетат едва през декември 
2013 г., когато ще бъдат публикувани резултатите от PISA 2012. Самият факт на 
предприетите действия за въвеждане на компететностен подход чрез национал-
ните външни оценявания заслужава отбелязване като много уместна и навремен-
на мярка. 

Предвид закъснението в приемането на проекта за ЗПУО от НС е налице реал-
на опасност новият закон да не бъде приет. Подобна ситуация е крайно неблаго-
приятна и може да доведе до ново връщане в началната точка на целия процес 
в зависимост от приоритетите и нагласите на новото мнозинство в следващия 

О
ценка:  Добър 4

4

Ангажимент 3
Разработване на нови държавни образователни стандарти за общообразователната и профилира-
ната подготовка

Напредък: 
Има напредък (подготвени са нови ДОИ – Стандарти), но изпълнението се бави спрямо плани-
раното. 

Къде:  Национална програма за закрила на детето 2012 г.

Срок: 2012 г.

Отговорна институция: МОМН
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Препоръки 
   Продължаване усилията на следващото правителство и новия парламент по 
обсъждане и приемане на текстовете на проекта за ЗПУО.

   Публикуване на оптимизираните вече части от регламентите на учебното съ-
държание, за да се запознаят в разумен срок с промените и учители, и роди-
тели, и ученици.

   Поетапно въвеждане на новите ДОИ – Стандарти в степените, които не са 
предвидени за преструктуриране и няма да понесат съществени промени 
при влизането в сила на подготвяното ново законодателство.

До края на 2012 година 
новият ЗПУО не беше 

приет. Това връща в 
изходна позиция целия 

процес по модернизира-
не на образованието.

парламент. Така, въпреки че заслужава висока оценка за усилията си да организи-
ра най-широкия консултативен процес по нормативната рамка на образованието, 
правителството може да получи много ниска оценка за реалните си постижения в 
оптимизирането на учебното съдържание и постигането на по-продуктивна нато-
вареност на учениците.
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Какво се случва? 
По Закона за народната просвета обучението на ученици със специални образова-
телни потребности (СОП) се извършва или в специални училища, или интегрирано в 
общообразователни и професионални училища.

Kакто и през изминалата година, Министерството на образованието, младежта и на-
уката продължава да определя единния разходен стандарт за издръжка на дете/
ученик със специални образователни потребности, без да взема под внимание 
индивидуалните нужди на децата/учениците, базирайки се единствено на вида на 
учебното заведение, което те посещават, и формата на обучение. Схващането, че 
всички деца от едно и също училище имат еднакви образователни потребности, на-
малява многократно шанса им да получат адекватни услуги, отговарящи на техните 
нужди.

По данни на МОМН138 единният разходен стандарт за ученик в общообразовател-
но училище се равнява средно на 1350 лв., като варира от 1195 до 1475 лв. в зави-
симост от общината, в която попада учебното заведение. Разходният стандарт за 
ученик в специално училище е сума между 3437 до 7156 лв. според вида училище и 
увреждане139.

Добавката за ученик на ресурсно подпомагане през 2012 г. се е увеличила с 51% 
и в момента тя е 293 лв.140 годишно – за сравнение през 2011 г. тя е била 194 лв. Не 
по-малко от 40% от размера на добавката (117 лв. годишно) следва да се изразходят 
за подкрепяща среда, свързана с обучението на децата и учениците на ресурсно 
подпомагане. Въпреки това обаче, отчитайки инфлацията, бихме могли да приемем 
това като минимален напредък. Приемането на деца със СОП в общообразовател-
ните училища остава все така немотивиращо за училищата.

Политиките за насърчаване интегрирането видимо си противоречат с онова, кое-
то се случва в действителност. От една страна, се цели приобщаване на колкото се 
може повече деца, а от друга страна, средствата, които се отпускат за ученик на ре-
сурсно подпомагане, са минимални и недостатъчни да покрият неговите нужди.

Оценка: Слаб 2 
2

Ангажимент 1 
Диференциране на единния разходен стандарт за издръжка на дете/ученик със СОП, свързан с 
тежестта на нарушението/увреждането 

Напредък: 
Не се констатира напредък през изминалата година.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система
Мярка 1. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 
образователни потребности
Дейност 1.9. Продължаване на оптимизацията и преструктурирането на системата от 
специални училища

Срок: 2013 г.

Отговорна институция: МОМН

4.3. Приобщаващо образование  

138.  Информация, предоставена от 
МОМН по реда на ЗДОИ, Решение 
N 18-425/16. 08. 2012.

139.  Например в училищата за ученици 
с умствена изостаналост годиш-
ната издръжка е 3437 лв.; ако 
училището е интернат, издръжката 
е 6269 лв.; в болничните училища 
годишната издръжка е 1448 лв.; 
в училищата интернати за деца с 
нарушено зрение сумата е 7437 лв. 
годишно на ученик.

140.  Тази сума се предоставя на учили-
щата и детските градини, в които 
са интегрирани ученици със СОП.
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Положителното е допълнително приетото решение на Министерски съвет, което 
определя 40 на сто от размера на добавката (т.е. 117 лв.) да бъдат изразходвани за 
създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане процеса на обучение на 
учениците. Не е посочено обаче в какво точно се изразява подкрепящата среда – 
дали това е както обикновено осигуряване на архитектурна достъпност, или включ-
ва и други мерки за приобщаване на децата със специални потребности.

Единните разходни стандарти се приемат с решение на Министерски съвет всяка 
бюджетна година. За 2011, 2012 и 2013 г. стандартите за ученик, който посещава спе-
циално училище, изглеждат така:

Специални училища

В сравнение с 2011 г. се наблюдава повишаване на разходните стандарти за издръж-
ка на дете/ученик със СОП, като най-голямо увеличение се забелязва при училища-
та интернати.

По данни на МОМН141 за учениците, интегрирани в общообразователни и професио-
нални училища, държавният бюджет определя следните добавки:

От таблиците се вижда, че децата със СОП в специалните училища имат много по-
голям разходен стандарт от тези със СОП, обучаващи се в общообразователните 
училища. Това буди недоумение, понеже е в разрез с обявената държавна политика 
за приобщаване на децата в общообразователни училища и за създаване на под-
крепяща среда за тях. 

Запитани за реализираните мерки и дейности от МОМН през годината за създаване 
на приобщаваща среда и за подобряване на системата за ресурсно подпомагане на 
деца със СОП, МОМН отговориха, че към момента142 такава информация не е налич-
на, тъй като предстои извършване на „обобщение и анализ на годишните доклади 
на ЕКПО (екипи за комплексно педагогическо оценяване) [...] и на ресурсните цен-
трове”143. Въпросът тук е какво общо имат екипите за педагогическото оценяване 
със създаването на архитектурен, информационен и комуникационен достъп в учи-
лищата и детските градини и подобряване на системата за ресурсно подпомагане. 

Вид училище Мярка Годишен размер на стандарта

2011 2012 2013

1. Училище за ученици с умствена изостаналост ученик 3353.00 3437.00 3437.00

2. Училище интернат за ученици с умствена 
изостаналост

ученик 6116.00 6269.00 6269.00

3. Болнично училище ученик 1413.00 1448.00 1448.00

4. Оздравително училище ученик 3172.00 3251.00 3251.00

5. Оздравителна гимназия ученик 3861.00 3958.00 3958.00

6. Училище интернат за ученици с нарушено 
зрение

ученик 7256.00 7437.00 7437.00

7. Училище интернат за ученици с увреден слух ученик 6981.00 7156.00 7156.00

За ученик в съответния вид училище Предоставя се по формулата за училищата

За ученик на ресурсно подпомагане 1768 лв. – предоставят се на ресурсните 
центрове

За деца и ученици на ресурсно подпомагане, интег-
рирани в училищата и детските градини

293 лв. – предоставят се на училищата,
в които се обучават учениците

141.  Информация, предоставена от 
МОМН по реда на ЗДОИ, Решение 
N 18-425 16.08.2012.

142. Към 16.08.2012 г.

143.  Информация, предоставена от 
МОМН по реда на ЗДОИ, Решение 
N 18-425/16.08.2012.
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Функцията на ЕКПО е да извършат първична оценка на общото развитие на детето и 
да препоръчат вида и формата на обучение, конкретното място за обучение и вида 
на ресурсното осигуряване и подпомагане.

Има данни обаче за това, че в момента тече изпълнението на редица проекти за 
оптимизация на мрежата от специални училища, включващи мерки за преструкту-
рирането им, с цел предоставяне на по-добри условия за обучение и възпитание 
на учениците. Това се случва при намаляване на броя ученици, които посещават 
специални училища. Така през 2011/2012 учебна година учениците в специалните 
училища са 4429144, което е с 3.2% по-малко в сравнение с предходната учебна годи-
на. Остава да се надяваме, че подобряването на условията на специалните училища 
се случва паралелно, а не за сметка на общообразователните, въпреки липсващите 
данни.

Положителна тенденция от миналата година е активното функциониране на 28 ре-
сурсни центъра в страната – това е институцията, която предлага допълнителна 
образователна подкрепа при приобщаването на деца със СОП в общообразовател-
ното училище. Необходимо е да се дообмисли и разшири функцията на ресурсните 
центрове, което ще доведе до сериозна реформа в структурата им, така че те да 
отговарят по-пълно на необходимостта от приобщаване на децата с увреждания, 
но и да предлагат подкрепа на учителите и на онези деца, които имат трудности в 
поведението и затруднения в общуването например.

Препоръки 
   Да се диференцира единният разходен стандарт за издръжка на дете/уче-

ник със СОП, като се отчитат личните потребности на децата, а не се бази-
рат на институцията, която те посещават.

   Необходима е реформа в образованието, която с гъвкави политики да га-
рантира пълното и пълноценно приобщаване на децата и учениците, нуж-
даещи се от специална подкрепа в общообразователния процес.

   Да се подготви обучение на учителите и специалистите и да се разрабо-
ти методология за адекватна оценка на специфичните потребности на де-
цата/учениците и разработване на индивидуален учебен план в рамките 
на общообразователния процес, който отчита индивидуaлните ресурси и 
особености.

144.  НСИ. Образование и учене през 
целия живот, Учащи в специалните 
училища по вид на училищата:
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=2
3&a1=42&a2=43&a3=680#cont.

Издръжка на дете 
със СОП се определя 
според вида на
учебното заведение 
без оглед на 
индивидуалните 
нужди на учениците
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Какво се случва? 
В Националната програма за гарантиране правата на децата с увреждания 2010 – 
2013 г. като главна цел е заложено гарантиране на равен достъп на децата със специ-
ални образователни потребности до качествено образование и подготовка с оглед 
на пълноценното им социално включване, изграждането на подкрепяща среда и по-
добряването на системата от ресурсно подпомагане. 

Когато става дума за подкрепяща среда за ученици със СОП, това все още грешно се 
възприема единствено като създаване на достъпна архитектурна среда, а именно 
строеж на рампи, платформи, технически средства и адаптирани санитарни възли. 
Налице са само частични решения, с които за съжаление средата остава все още „по-
лудостъпна“. По данни на „Център за независим живот” само 4 от повече от 260 учи-
лища в София са достъпни.

По данни на МОМН145 през 2011 г. 30 училища и два ресурсни центъра от 22 области 
са получили безвъзмездна помощ по програма „Създаване на достъпна архитектур-
на среда“, която предвижда изграждане на рампи, адаптирани санитарни помеще-
ния, ремонт на прилежаща инфраструктура. За сравнение – през 2010 г. тези заведе-
ния са били едва 19. Броят на одобрените училища, които ще получат финансиране 
по същата програма за 2012 г., е 41.

Основен приоритет в изпълнението на оперативна програма „Регионално развитие“ е 
осигуряването на достъпна среда за деца и ученици в образователните институции – 
детски ясли, детски градини, обединени детски заведения, основни и средни училища. 
Според Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) изграждането на достъп-
на архитектурна среда в детските градини и училища е отговорност на всяка община.

В изпълнение на този приоритет по линия на оперативна програма  „Регионално раз-
витие“ (ОПРР), схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образова-
телна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 
градски ареали”, компонент 1 „Образователна инфраструктура“ са сключени 36 дого-
вора по одобрени проекти за обновяване на общински образователни институции и 
подобряване достъпа на хора с увреждания до изброените институции. В четири от 
общо 36-те сключени договора по ОПРР за обновление на училищата държавна соб-
ственост са включени мерки за достъпна среда за хора в неравностойно положение. 
От началото на 2011 г. до края на първото полугодие на 2012 са реализирани общо 8 
проекта в 8 различни общини за подобряване на достъпа на деца/ученици с уврежда-
ния до образователните институции, които се изразяват в ремонт, реконструкция на 
сградите, изграждане на рампи и вътрешни асансьорни уредби. В процес на изпълне-
ние са още 10 договора. Бенефициенти са общините и Министерството на културата.

Оценка: Слаб 2 

2

Ангажимент 2
Изграждане на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП чрез осигуряване на архитекту-
рен, информационен и комуникационен достъп в училищата и детските градини и подобряване на 
системата за ресурсно подпомагане

Напредък: 
Отчитат се частични решения в сферата на достъпна архитектурна среда, което е далеч от осигуря-
ването на реален достъп.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система
Мярка 1. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 
образователни потребности

Срок: 2010 – 2013 г.

145.  Информация, предоставена от 
МОМН по реда на ЗДОИ. Решение 
18- 425/16.08.2012 г.
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Препоръки 
   Осигуряване на приобщаваща среда не само под формата на достъпна 

архитектурна среда, но и предоставянето на ресурси в самата училищна 
общност – например специални учебно-технически средства и апаратура, 
подходящи помощни материали и помагала, образователни технологии.

   Определяне на единни критерии и изработване на методология за оценка 
на достъпността на училищната среда.

   Изготвяне от училищните екипи на индивидуален план за обучение и раз-
витие за всеки ученик с трудности в обучението; в тези екипи е необходи-
мо да бъде включен и родител, а при възможност и самото дете.

   Предоставяне на допълнителна квалификация на учителите, която да поз-
воли воденето на приобщаваща образователна дейност в класната стая. 
Развитие на методиките за преподаване и въвеждане на иновативни ре-
шения, като електронно учебно съдържание. Изграждане на спокойна 
толерантна среда, в която децата максимално да са предразположени да 
развият собствения си потенциал.

   Назначаване на помощник-учители и други специалисти, които да улеснят 
работния процес и да бъдат в готовност по всяко време да отговорят на 
потребностите на децата.

От информацията, предоставена от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ)146, става ясно, че от подобрената образователна инфра-
структура до края на първото полугодие на 2012 г. са се възползвали общо 106 093 
души, като са реновирани общо 25 сгради в 8 общини.

Въпреки множеството проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда, по-
вечето училища в страната остават практически недостъпни, тъй като те разполагат 
с рампа за входа, но не и с възможност за придвижване между етажите или ползване 
на сервизните помещения. В списъка на помощните технически средства, отпуснати 
безвъзмездно за деца и ученици с увреждания, не присъстват помощни средства, 
които могат да се приложат в самия процес на обучение. 

Необходимо е да стане ясно, че подкрепящата среда не се изразява единствено във 
физически достъпна среда. Тя включва всичко онова, което позволява на детето да 
участва като равен в общообразователния процес, да реализира своя потенциал, да 
изрази своите силни страни. Обратното на приобщаване е, когато детето е изоли-
рано в отделно помещение от останалите ученици, вместо да бъде в пространство, 
в което да се намират всички заедно. В подкрепящата среда освен архитектурния 
достъп се включват адаптирани класни стаи, добре подготвени професионалисти – 
общообразователни учители, които да разбират нуждите на децата, ресурсни учите-
ли, помощник-учители. Част от подкрепата са и индивидуалните образователни про-
грами, подходящите помощни материали и помагала, образователните технологии, 
специалните учебно-технически средства и апаратура и др.

Факт е, че голяма част от класните стаи в училище не са подходящо обзаведени. В 
повечето училища все още няма обособени ресурсни кабинети, а ако има такива, те 
често се използват като място, в което децата да се отделят от връстниците си, вместо 
като истински кабинет с ресурси и методическа подкрепа за учителите. Дори когато 
работят с детето в обща класна стая, дейността на ресурсните учители често не е под-
крепена с подходящи и съвременни обучителни материали и технологии. 

Ако се върнем към споменатите по-горе данни, става ясно, че са налице възможнос-
ти за допълнително финансиране по оперативните програми, но те не се използват 
рационално за развитие на приобщаващото образование. Наложително е да се про-
мени цялата система, така че да е способна да отговори адекватно на разнообразие-
то на ученици с различни нужди – достъпност до общообразователните училища не 
само като физическа възможност за присъствието в училище на децата; достъпност 
и адекватност на учебната програма и съдържание; съответстваща форма на пре-
подаване на учебния материал, така че всяко дете да има възможността да разкрие 
собствения си потенциал.

146.  Информация, предоставена 
от МРРБ, Заповед РД-02-14-
2069/17.08.2012 г.
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Какво се случва? 
Какво означава приобщаващо образование?

Приобщаващо образование на деца със СОП е такова образование, при което детето 
независимо от вида на увреждането е приобщено в общата образователна среда. 

Все още са налице обществена и институционална нагласа, в която приобщаването 
се тълкува като физическо преместване на децата в общообразователните училища 
в страната. Образователната интеграция не е просто механично преместване на уче-
ници, тя представлява цялостна промяна в областта на учебния материал, в процеса 
и системата на оценяване, в подбора и квалификацията на учителите и ръководството 
на училището, в организацията на сградите и най–вече в процеса на вземане на реше-
ния в училището. Представлява и изграждане, и функциониране на подкрепяща среда, 
която включва подходящи архитектурни и социално–битови условия, индивидуални 
образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически сред-
ства и апаратура, дидактически материали и помагала.

С приемането на Правилника за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на 
интегрираното обучение и възпитание на деца със СОП (ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г.) в 
определена степен се регламентира приобщаването в общообразователните училища 
в Република България. 

От години 28 ресурсни центъра в цялата страна работят в постоянно сътрудничество 
с масовите училища при изпълнението на индивидуалните планове на учениците. По 
данни на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) в България към сеп-
тември 2012 г. общият брой на учениците, ползващи се от услугата ресурсно подпома-
гане, е 10 198, като той не включва децата от пилотните училища по проект “Включващо 
обучение”. С тях общият брой е приблизително 11 200, което е запазване на нивата от 
предходната 2011 г. За тези деца се грижат 973 ресурсни учители в цялата страна, 97 
психолози, 92 логопеди. Слухово-речевите рехабилитатори са 18 на брой, а зрителни-
те педагози – едва 13, като средно на един ресурсен учител се падат по 12 деца.

Броят на общообразователните училища, в които се обучават деца със СОП, е 1173 от 
общо 2573 училища в страната. Детските градини, където са били интегрирани деца 
със СОП, са 525. За съжаление нисък остава броят на деца от специални институции, 
които посещават общообразователни училища. 

Оценка: Слаб 2 

2

Ангажимент 3
Създаване на подкрепяща среда от услуги, която да улесни осъществяването на включващо образо-
вание на децата и учениците със специални образователни потребности 

Напредък: 
Частични решения: планирани са дейности, без обратна информация за изпълнението им. Липсват 
системни решения.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система
Мярка 1. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 
образователни потребности

Срок: 2010 – 2013 г.
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Въпреки присъствието на деца с увреждания в училищата, резултатите от образова-
телния процес остават под въпрос поради непроменените педагогически практики, 
начини на изпитване и училищна култура. По данни на родители на деца с увреждания, 
приемът в училище е затруднен, все още се упражнява натиск за ползване на „индиви-
дуално обучение” и прилагане на „качествено оценяване”.

Както НАРУ посочват: „Данните красноречиво показват, че интересът към ресурсното 
подпомагане продължава да бъде висок. Въпреки това обаче все още на много места в 
страната липсват квалифицирани специалисти, което налага преквалификация на съ-
ществуващите. Особена необходимост има от слухово-речеви рехабилитатори и педа-
гози за зрително затруднени деца. Запазва се и високият обхват на детските градини и 
училищата, приобщили деца със специални нужди, което е доказателство за добрите 
връзки и отношение между ресурсните центрове, училищата и детските градини.“

Когато говорим за подкрепяща среда от услуги, би следвало да споменем освен ре-
сурсните центрове и други алтернативни услуги, като адаптирани занимални за децата 
и учениците, ресурсни кабинети, осигурен транспорт до и от училище, работа с реха-
билитатор, психолог, логопед. За съжаление броят на училищата, които ги предоставят, 
е твърде малък, а и липсва информираност по отношение на тяхното ползване.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), проект „Включва-
що обучение“, се предвижда изграждането на подкрепяща среда в детските градини 
и в училищата за включващо обучение на децата и учениците със СОП. Като стъпка 
напред може да се отчете заложената за пръв път в рамките на проекта стратегия за 
осъществяване на ранна превенция и ранно въздействие на обучителните затрудне-
ния при децата от 3- до 6-годишна възраст в пилотни детски градини. Налице е разби-
рането на проблема от страна на висшите инстанции, а заложените основни дейности 
звучат оптимистично и обещаващо.

По схема „Включващо образование“ МОМН чрез дирекция „Достъп до образование и 
подкрепа на развитието“ е сключило общо 29 договора – 22 с ресурсни центрове и 7 с 
организации в неправителствения сектор. Териториалният обхват на проекта включ-
ва 28-те области на страната, а крайният срок за изпълнение е 31.10.2014. Цел номер 
1 на проекта е ранното диагностициране на обучителните затруднения при деца от 
предучилищна възраст; осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрира-
но към включващо обучение в пилотни общообразователни училища; създаването на 
благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца с 
различен тип затруднения в ученето.

По схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обу-
чението на деца и ученици със специални образователни потребности“, съфинансира-
на от ОПРЧР 2007 – 2013, в момента се изпълняват 41 договора. До началото на месец 
август са постъпили 10 искания за междинно плащане, в които бенефициентите, из-
пълняващи проектите, са посочили като постигнати следните индикатори за изпъл-
нение: 17 образователни институции са включени в мерки, които целят предлагане на 
програми за интегриране на деца със СОП; 530 ученици участват в мерки, свързани с 
интегрирането им в общото образование; 363 учители и специалисти с педагогически 
профил са обучени за работа с деца със СОП. 

За съжаление ще е нужно изчакване от около две години (до изтичане на проектите), 
за да можем реално да оценим резултатите и да определим до каква степен приобща-
ването се е случило.

Образователната политика трябва да бъде насочена, от една страна, към намаляване 
броя на специалните училища и увеличаване броя на интегрираните деца със СОП, а 
от друга – към определяне на нови функции на онези специални училища, които ще 
продължат да съществуват, насочени към обучение на деца с тежки и с множество ув-
реждания, и към подпомагане на включващото обучение – методически и със съответ-
ните добри специалисти.

Безспорен проблем се оказва липсата на адекватна оценка на потребностите от услуги 
за деца, както и от услуги, предназначени да облекчат техните семейства. Все по-необ-
ходимо става въвличането на гражданските организации в предоставянето на обра-
зователни услуги за деца. Развиването на програми за съвместна дейност между учи-
лищните институции и неправителствените организации би улеснило интеграцията на 
децата в процеса на приобщаване.
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Препоръки 
   Въвличане на граждански и образователни организации в предоставя-

нето на образователни услуги за деца и развиване на програми за съв-
местна дейност между училищните институции и неправителствените 
организации.

   Формиране на институционална и обществена нагласа, че приобщаване-
то не е само механично преместване на децата към детските градини и 
общообразователните училища.

   Във всички регионални инспекторати по образованието да има компе-
тентни специалисти по приобщаващо образование и/или инспектор, 
обучен и длъжен да следи за развитието на приобщаващото образова-
ние.

   Ако е налице политическа воля в следващия парламент по приемането 
на подготвящия се Закон за образованието, да са определени ясно прин-
ципите и механизмите за осигуряване на подкрепяща среда в общообра-
зователното училище.

   Реформа в дейностите на ресурсните центрове, така че да отговарят на 
необходимостта от приобщаване не само на децата с увреждания, но и на 
онези, които имат трудности в поведението и затруднения в общуването.
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Какво се случва? 
Ангажиментът на Правителството на България по отношение на разширяване и 
стимулиране на формите за обучение и възпитание в демократично гражданство, 
здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт, както и по отноше-
ние на изграждане на умения за здравословни поведенчески избори и осмислено 
гражданско поведение не е от вчера. В редица национални документи на Минис-
терството на здравеопазването, ДАЗД, Държавната агенция на младежта и спорта 
(ДАМС)147 и Министерството на образованието и науката (МОН)148 от 2001 г. до мо-
мента има ясно очертано разбиране за необходимостта образователната система 
да отговори на потребностите на децата и младите хора от гражданско, здравно 
и интеркултурно образование, образование свързано и недискриминация и то-
лерантност към различието. Създаваха се междуинституционални работни групи, 
национални стратегии и програми, организираха се конференции и кръгли маси, 
изпращаха се меморандуми и открити писма, младежите разработиха и представи-
ха харта на потребностите и ангажиментите, различните програми на ООН иниции-
раха множество проекти за последната десетилетка. Но... въпросът в голяма степен 
продължава да бъде отворен и без системен отговор от страна на Министерството 
на образованието, младежта и науката (МОМН). 

През 2009 г. с разработването на Програмата за развитие на образованието, науката 
и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) сред НПО и експертите 
се появи надежда. Пълноценното личностно развитие на децата и учениците беше 
формулирано като основна мярка в Плана за действие в изпълнение на Програмата. 
За съжаление обаче не са формулирани индикатори, които да измерят степента на 
реализация на планираните дейности. Не е публикувана „Стратегия за въвеждане на 
гражданско образование”, независимо че срокът за нейното разработване е 2010 г. 
Не е публикуван и планираният за 2011 г. „Анализ и оценка на държавните образо-
вателни изисквания за учебно съдържание относно възможностите за възпитание в 
демократично гражданство и патриотизъм, за здравно и екологично възпитание, за 
формиране на потребителска култура и на навици за физическа активност и спорт”, 
към който като индикатор е посочено (странно защо?) „Изготвяне на Стратегия за 
въвеждане на гражданското образование”. 

О
ценка: Добър 4

4

Ангажимент 1 
Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично граждан-
ство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа актив-
ност и спорт. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на 
ранното полово съзряване

• Изготвяне на Стратегия за въвеждане на гражданското образование (2010)

Напредък: 
Налице е известен напредък, но той не е системен и устойчив. 

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Постигане на европейско качество на образованието
Мярка 6. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед на 
пълноценно личностно развитие 

Срок: 2010 – 2013 г.

4.4. Здравно и гражданско образование

147.  ДАМС е наименованието на 
днешното Министерство на фи-
зическото възпитание и спорта 
до 2009 г.

148.  МОН е наименованието на 
днешното Министерство на об-
разованието, младежта и науката 
до 2009 г.
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Като основно постижение за 2012 г. може да се посочи миналият на първо четене 
в Народното събрание Закон за предучилищното и училищното образование и по-
конкретно заложеният в него Държавен образователен стандарт за гражданското, 
здравното и интеркултурното образование. Работата на групата за разработване 
на Стандарта продължи чак в края на 2012 г., независимо от реалния ангажимент, 
който всички участници в нея са поели доброволно и много мотивирано. До края 
на 2012 г. работната група не беше упълномощена със заповед на ресорния зам.-
министър и реално не е приключила своята работа. В рамките на годината не беше 
осъществена комуникация между тази група и групата, разработваща Държавния 
образователен стандарт за общообразователната подготовка, с което не се гаранти-
ра взаимосвързаността на двата стандарта, а също и възможността голяма част от 
областите и темите на гражданското, здравното и интеркултурното образование да 
бъдат включени в предметите от общообразователната подготовка.

В отговор на зададен от Националната мрежа за децата въпрос „Предвижда ли 
МОМН публикуване на стандартите, свързани с проекта на Закон за предучилищно-
то и училищното образование и ако да – кога? Предвижда ли се стандартите да бъ-
дат подложени на професионално и обществено обсъждане и ако да – кога?” МОМН 
отговори, че работни групи са разработили концептуални проекти на всички стан-
дарти, като едновременно с това в рамките на Оперативната програма „Развитие на 
човешките ресурси” (ОПРЧР) се реализира проект „За по-добро образование”, който 
има за „основна задача да синхронизира пакета от документи, свързан със съдържа-
нието на обучението, с новата структура на средното образование, заложена в Про-
екта на Закон за предучилищното и училищното образование. Проектът предвижда 
актуализиране на 15 бр. държавни образователни изисквания (ДОИ), изготвяне на 
30 нови ДОИ, актуализиране на 66 бр. учебни програми, изготвяне на 100 бр. нови 
учебни програми и обучение на 40 000 учители и оценители.”149

На кръгла маса за обсъждане проекти на учебни програми за задължителна под-
готовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап в края на октомври 
ръководството на МОМН сподели визията, че здравното образование трябва да 
е вплетено във всички предмети, по които е възможно да се разглеждат негови 
аспекти.

Основателният въпрос е доколко МОМН е наистина отворено да направи проме-
ни, които засягат организацията и методологията при провеждането на здравното и 
гражданското образование. Съвременното здравно и гражданско образование из-
исква изграждане на умения, нагласи и компетентности, които предполагат не само 
планиране на цели и на учебно съдържание, а промяна в начините на организация 
в рамките на училищните общности. Към края на 2012 г. в МОМН все още няма яс-
нота за правомощията на работната група, която създава стандарта по гражданско, 
интеркултурно и здравно образование. Това в особена степен засяга здравното 
образование, тъй като все пак стандарти по гражданско образование съществуват. 
Експерти по здравно образование има в групата за стандарта по гражданско, ин-
теркултурно и здравно образование, но няма в екипите, разработили проектите на 
новите учебни програми, и в екипите, работещи по стандартите за общообразова-
телна подготовка. 

Добър знак са усилията на МОМН в подкрепа на инициативи за здравословен на-
чин на живот – олимпиадата „Здравословно хранене” и дейностите за физическото 
и психичното здраве, които са част от националната кампания  „Участвай и проме-
няй“.  Без осигуряване на системност в ежедневната работа на училищата с децата в 
сферата на здравето тези инициативи отново ще насърчат мисленето, че здравното 
образование може да се случва на кампаниен принцип и в рамките на отделни про-
ектни дейности.

Според информация на МОМН „Всяко едно училище работи по собствен план съв-
местно с общините и с НПО сектора. В резултат на това миналата година има изда-
ден училищен наръчник за здравословен начин на живот „Аз и ти“, конкурс за фото-
графия „Здравословното хранене – ключ към добро здраве“ (Плевен), Седмица за 
борба със затлъстяването – плакати, постери, дискусии за здравословно хранене и 
други теми, 23 600 ученици са включени в извънкласни и извънучилищни дейности, 
свързани със здравословния начин на живот, с над 2200 различни видове дейнос-
ти.”150 Политиката на МОМН е да подкрепя инициативи за здравословен начин на 

149.  МОМН, отговор по заявление 
за достъп до обществена ин-
формация съгласно Решение № 
18-425/16.08.2012 г.

150.  http://www.minedu.government.
bg/news-home/2012/12-10-17_
diskusia.html.

България няма 
приета „Стратегия 

за въвеждане на
гражданско образование”,
 въпреки поетия ангажи-

мент в Програмата за 
развитие на образо-
ванието, науката и 

младежките политики 
в Република България 

(2009 – 2013 г.)
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живот, разработени по училища в разнообразни форми. Според тях в плановете на 
училищата „броят на часовете по здравна култура е изключително голям.“151 За този 
резултат в голяма степен допринася и проект УСПЕХ152.

Това, което не достига за изпълнението на ангажимента обаче, са системност и об-
хват – за да се даде адекватен отговор на потребностите на младите хора, е необхо-
димо всяко дете и всеки млад човек да има достъп до системно, научно, интерак-
тивно, базирано на изграждане на умения и адекватно на възрастта му гражданско, 
здравно и интеркултурно образование. Колкото и разнообразни да са формите за 
обучение и възпитание, 23 600153 ученици са по-малко от 4% от всички ученици154. 
А останалите? Самата идея да се търсят разнообразни форми за обучение и въз-
питание говори за отсъствие на системно решение, което да осигурява достъп и 
да гарантира високо качество и добри резултати на гражданското, здравното и ин-
теркултурното образование в нашата страна. Държавният образователен стандарт 
е добра стъпка в тази посока, но работата трябва да продължи, за да се обвържат 
темите, заложени в общообразователната подготовка, с международните стандарти 
и добри практики.

Препоръки 
   Работата на групата, разработваща „Държавния образователен стандарт за 
гражданското, здравното и интеркултурното образование”, да продължи в 
посока поставяне на рамка на необходимите резултати по области и теми, 
които трябва да бъдат постигнати чрез предметите от общообразователна-
та подготовка, те да се предоставят на работната група, разработваща дър-
жавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка и 
да се отразят в него. 

   При разработване/актуализиране на ДОС за общообразователна подготов-
ка и програми за обучение на учители да се включат експерти по здравно, 
гражданско и интеркултурно образование.

151.  Пак там.

152.  Проект „Да направим училището 
привлекателно за младите хора“ 
– “Училище за себеутвърждава-
не и подготовка за европейски 
хоризонти (УСПЕХ)“ се изпълнява 
от МОМН и е финансиран по 
ОПРЧР. Общата цел на проекта е да 
се осмисли свободното време на 
учениците в държавни и общински 
училища, включително и на 
ученици с идентифицирана нужда 
от специфична подкрепа, както и 
на учениците с риск от отпадане 
и/или прояви на агресия и/или 
насилие чрез участие в извънклас-
ни и извънучилищни дейности. За 
повече информация: http://uspeh.
mon.bg/?m=1.

153.  Включените в извънкласни и извъ-
нучилищни дейности ученици спо-
ред изказване на зам.-министър 
Милена Дамянова от 17.10.2012 г. в 
рамките на дискусия на тема „Вода 
в голямото междучасие”.
http://www.minedu.government.bg/
news-home/2012/12-10-17_diskusia.
html.

154.  По данни на НСИ за 2010/2011 г. 
броят на учениците във всички ви-
дове общообразователни училища 
е 615.6 хил.
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Какво се случва? 
Агресията и насилието сред децата и учениците в България изискват незабавни 
мерки от страна на всички институции, но най-системни мерки може да се вземат от 
страна на българското училище.

Със Заповед РД 09-611/18.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и нау-
ката е утвърден Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата 
и учениците в училище. Предложеният документ е разработен от Министерството на 
образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и 
неправителствените организации – Национална мрежа за децата, фондация „Стъпка 
за невидимите деца в България”, фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на пси-
холозите в България и УНИЦЕФ и има за цел да очертае рамките на единен механизъм 
за противодействие на тормоза, който да подпомогне училищата в техните усилия за 
справяне с това явление. Механизмът е пилотиран по проект на УНИЦЕФ и е доказал 
своята ефективност. Това, което не е ясно, е – до каква степен училищата имат капа-
цитет за неговото прилагане, в каква степен в тях съществува общност, която може да 
реализира описания в утвърдения механизъм модел, както и подготвени специалисти.

В отчета на МОМН за 2009 – 2012 г.155 са посочени още няколко аспекта на поетия 
ангажимент:

   В рамките на проект BG 051P00013/3.1-02, Компонент 1 „Повишаване квалифика-
цията и/или придобиване на нова професионална квалификация на учителите и 
педагогическите кадри в детските градини, училищата и обслужващите звена в 
системата на образованието” са разработени обучителни програми и са проведе-
ни обучения по превенция на агресията и насилието в училище, но не е посочено 
колко са обучените учители и какъв процент от училищата, респективно от учени-
ците са включени в тези програми. 

   Стартирана е дейността на Национална мобилна група за психологична подкрепа 
във връзка с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 
на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интер-
венция и е проведено обучение на членовете на Националната мобилна група за 
справяне при критично събитие.

   Извършена е комплексна оценка на състоянието на възпитателните училища ин-
тернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ) от междуведомствена 
комисия с участието на експерти от МОМН, ДАЗД, местните комисии за борба сре-
щу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), 
детските педагогически стаи с оглед на набелязване конкретни действия за рефор-
миране на дейността им и за развитие на услуги и мерки, насочени към превенция 
и ранна интервенция по отношение на децата с девиантно поведение.

О
ценка: Среден 3

3

Ангажимент 2
Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците

Напредък: 
Налице е известен напредък, но е необходимо постигнатото дотук да се превърне от добър модел в 
добра практика в българските училища.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Постигане на европейско качество на образованието
Мярка 6. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед на 
пълноценно личностно развитие

Срок: 2009 – 2013 г.

155.  Отчет за дейността на Минис-
терството на образованието, 
младежта и науката за последните 
три години (юли 2009 г. – септем-
ври 2012 г.).
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Препоръки 
   Да се установи добра текуща комуникация между институциите на нацио-

нално и локално ниво във връзка със създадения Механизъм за противодей-
ствие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

   Да се създадат професионални комплексни програми и услуги, насочени към 
разпознаване и справяне с различни форми и степени на проява на предиз-
викателно поведение сред децата.

   Да се създадат мрежи от специалисти и услуги, които предоставят консултира-
не и помощ на детските градини и училищата за прилагането на програмите.

   Да се осигури възможност екипи от всички средни училища в страната да 
преминат през обучения по превенция на агресията и насилието в училище 
съгласно разработените обучителни програми.

   Да се осигури реален достъп до програмите и услугите както от страна на 
детските градини и училищата, така и от страна на родителите.

   Да се осигури участие на НПО при разработването на нови схеми по опера-
тивните програми за реализиране на дейности извън задължителните ДОИ.

Според МОМН важна крачка към превенция на насилието и отпадането от училище е 
обявеният в рамките на 2012 г. проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към 
европейски хоризонти“ (УСПЕХ), който се изпълнява по ОПРЧР. По данни на Министер-
ството 149 888 ученици от 1 до 12 клас са взели участие в извънучебни дейности през 
втория срок на учебната 2011/2012 г. До момента в проекта участват 1307 училища. Спо-
ред правилата всяко дете може да се записва само в по един кръжок, което означава, че 
то има само един избор – например или театрално, или здравно образование. Експер-
тите на МОМН посочват намаляването на броя на учениците с агресивно поведение и 
на отпадащите от училище като един от индикаторите за успех на проекта.

Чрез извънкласните форми на работа МОМН очаква да се повиши и мотивацията на 
учениците за участие в образователно-възпитателния процес. Основна причина за 
избор на този проект са тревожните данни, публикувани от самото министeрство на 
сайта на проект УСПЕХ:

   5.6%, или 27 553 от учениците са завършили миналата учебна година с двойка;
   12.2%, или 59 796 от децата имат над 10 неизвинени отсъствия;
   13.9%, или 68 092 имат над 100 извинени отсъствия;
   14.3%, или 70 123 от учениците са с наказания;
   0.9% (4244 момчета и момичета) са наказани за агресивно поведение.

Засега МОМН не е представило равносметката по проект УСПЕХ за учебната 2011/2012 
г. Остават отворени много въпроси, които трябва да намерят своя отговор по отноше-
ние на смисъла и законосъобразността на схемите, които се утвърждават чрез проек-
та УСПЕХ. Защо МОМН иззе и управлява чрез проект дейности, които са изначално и 
нормативно определени като сфера на автономия на училищата? На какви нормативни 
основания МОМН определя вида, броя и начина за провеждане на извънкласни дей-
ности? Как чрез проектните механизми се гарантира истинското право на избор на де-
цата и участието на родителите (съгласно чл. 46в на Закона за народната просвета). С 
какви проучвания МОМН прецени, че чрез този механизъм и чрез тези дейности ще 
реши визираните по-горе проблеми? Защо чрез непосилни за училището рамки МОМН 
създава и узаконява лъжата и манипулацията при организирането и провеждането на 
училищните дейности? Няма съмнение, че за учениците, включени в проекта, дейност-
ите ще са интересни. Но какво се случва в свободното време на учениците, които учат в 
училища, които не са кандидатствали по проект УСПЕХ156. Колко точно са тези училища? 
Как те отговарят на потребностите на своите ученици? И дали проектното начало гаран-
тира националния ангажимент към всяко дете, към всеки млад човек в училище? При 
сравнение на отчитаните по проекта резултати за около 150 000 участващи ученици и 
данните на НСИ за учащите през 2011/2012 г.157  излиза, че на този етап проектът обхва-
ща около 20% от всички учащи в страната, а очакването е да обхване около 65%.

156.  В целевата група на проекта 
не се включват например уче-
ници от средищните училища. 
Според ПМС № 263/25.10.2012 
г. средищните училища за 
2012/2013 г. са 793.

157.  НСИ. Образование и учене 
през целия живот, 2011/2012 г.: 
учащи в общообразователните 
училища: 608 805 (от тях 6257 в 
частни училища); учащи в спе-
циалните училища: 4429; учащи 
в професионалните училища 
(без колежите с прием след 
средно образование): 142 924. 
Общо учащи: 756 158. 
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Какво се случва? 
Към момента МОМН няма официално утвърдени програми за превенция на упо-
требата на наркотици и на инфектирането с ХИВ. Насилието над и между деца се 
разглежда в Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 
учениците в училище, но не е ясно кои и колко са програмите, които подготвят чле-
новете на училищната общност за адекватно поведение съгласно утвърдения меха-
низъм. Всички обучения на ученици в посочените области се осъществяват или в 
свободноизбираема подготовка, или в извънкласни и извънучилищни дейности. 

Едновременно с това през последните 10 години в редица представителни за стра-
ната изследвания бяха констатирани изключително тревожни тенденции по отноше-
ние на здравето на децата и младите хора, свързани с тяхното поведението, като:

  рисково сексуално поведение, включително158:
– начало на полов живот на възраст 16 – 17 години;
–  широко разпространение на необезопасени сексуални контакти (40% от млади-

те хора не са използвали презерватив при първия си полов акт);
–  употреба на наркотици и алкохол преди и по време на полов акт;
–  кратка продължителност на сексуалните партньорства;
–  поддържане на паралелни сексуални отношения;
–   сексуални контакти срещу пари и подаръци;
–   10 и повече години по-големи сексуални партньори;

   висока честота на ранната бременност (до 19 години) и броя на абортите във възрас-
тта 15-19 години (по брой на ражданията и абортите на момичета във възрастта от 
15 до 19 години България, заедно с Русия и Украйна, е на първо място в Европа)159;

   нарастване разпространението на полово предаваните инфекции (броят на офи-
циално регистрираните случаи на заразяване със сифилис на млади хора до 17 
години е нараснал от 4.4 на 100 000 през 1990 г. на 36.7 на 100 000 през 2001 г.)160;

   тревожно нарастване броя на младите хора, заразени с ХИВ (над 50% от новореги-
стрираните ХИВ серопозитивни лица са на възраст от 15 до 29 години)161;

   широко разпространение на употребата на цигари (независимо че се наблюдава 
трайна тенденция към намаляване на тютюнопушенето сред младите хора и у нас, 
България остава на четвърто място сред европейските страни с най-високо раз-
пространение на тютюнопушенето в юношеска възраст)162;

   употребата на алкохол сред учениците продължава да буди тревога (всеки пети 
ученик на 16 години е консумирал 20 и повече пъти алкохол през последната годи-
на, а 64% от учениците са пили алкохол през последния месец)163;

О
ценка: Среден 3

3

Ангажимент 3
Популяризиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с 
ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училищата

Напредък: 
Не е ясно какъв напредък е постигнат, защото не се наблюдават целенасочени усилия на МОМН за 
популяризиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, инфектирането с 
ХИВ/СПИН, насилието над и между деца в училищата.

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система
Мярка 7. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 
физическото, социалното и личностното им развитие

Срок: 2010 – 2013 г.

158.   Данните за рисково сексуално 
поведение са от национално 
представително изследване на 
сексуалното и репродуктивно-
то здраве на младите хора на 
Министерство на здравеопаз-
ването, реализирано от ЕСТАТ, 
2009.

159.   http://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/ism06_eng.pdf.

160.   Данни на МЗ.

161.   Данни на МЗ, Дирекция „Уп-
равление на специализирани 
донорски програми”.

162   Европейски училищен изсле-
дователски проект за алкохол 
и други наркотици (ESPAD, 
2011). http://www.espad.org/
Uploads/ESPAD_reports/2011/
The_2011_ESPAD_Report_
FULL_2012_10_29.pdf.

163.   Пак там.
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   нарастване на злоупотребата с психоактивни вещества (26% от учениците на 16-го-
дишна възраст поне веднъж са опитвали някакъв наркотик164; средната възраст на 
първата употреба на хероин е 18 години165; след 2000-ата година процентът на за-
разените с вируса на хепатит С сред лекуваните интравенозни наркомани достиг-
на 70);

   непрекъснато увеличаващ се брой деца, жертви на пътно-транспортни произшест-
вия;

   нарастване броя на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността от тях;
   широко разпространение на агресията и насилието в училище.

Едновременно с това национално представително проучване на Министерството на 
здравеопазването (2009 г.)166 показва, че само 22.82% от младите хора дават верен 
отговор на петте въпроса за знания167, приети като индикатор за младите хора от 
Глобалната асамблея на ООН по ХИВ/СПИН през 2001 г.

Предложеният вариант за здравно образование, заложено в новия държавен обра-
зователен стандарт (виж Ангажимент 1), не гарантира достъп на всички деца и млади 
хора до системно здравно образование в училище. Към момента няма обезпечена 
общообразователна подготовка, която да осигури постигането на заложените в ДОС 
цели. Останалите форми са свързани с избор и възможности от страна на ученици-
те, училището и учителите и няма гаранция, че изборите ще бъдат предложени или 
направени поради отсъствието на подготвени хора, ресурси и желание. Истината е, 
че към момента само гражданското образование е гарантирано, тъй като от 2000-ата 
година съществува стандарт по гражданско образование. 

Социалните и жизненоважните умения са най-важният фактор за изграждане на 
адаптивно и позитивно поведение и дават възможност на хората да се справят ефек-
тивно с изискванията и предизвикателствата на ежедневието. 

Съвременното здравно образование се базира на изграждането на социалните и 
жизненоважните умения и изисква предварително разработени стандарти и помага-
ла, както и специална подготовка на учителите. Очакването, че всеки учител е доста-
тъчно добре подготвен да работи за изграждане на социални и жизненоважни уме-
ния в сфери като сексуално и репродуктивно здраве, превенция на злоупотребата с 
психоактивни вещества и насилието, е просто нереалистично, а в нашата страна са 
налице и експертен капацитет, и натрупани добри практики.

Препоръки 
   Да се търси възможност за създаване на отделна културно-образователна об-

ласт, включваща гражданското, здравното и интеркултурното образование, 
която да отговаря на необходимостта на учениците от личностно и социално 
развитие.

   Да се осигури системна подготовка на учителите за водене на интерактивно 
обучение по гражданско, здравно и интеркултурно образование, която да от-
говаря методически и съдържателно на изискванията за съвременно обуче-
ние в тези тематични области.

   До момента на създаване на отделна културнообразователна област да се 
осигури системно и адекватно на възрастта на учениците надграждане в раз-
личните класове чрез:

–  Разработване на ДОИ за учебно съдържание и програми по гражданско, 
интеркултурно и здравно образование. 

–  Включване на най-важните методични единици в учебните програми за 
предметите от общобразователната подготовка.

–  Разработване на примерни програми за разширена, допълнителна и про-
филирана подготовка, извънкласни и извъучилищни дейности по класове 
във всяка от трите тематични области.

164.  Пак там.

165.  Национален център по 
наркомании, Национален 
фокусен център за наркотици и 
наркомании.

166.  Национално представително 
изследване на знания, нагласи 
и поведения на младите хора 
по отношение на сексуалното 
и репродуктивното здраве, 
Национално проучване „Юно-
шеско здраве и сексуалност” на 
Министерство на здравеопаз-
ването. Програма „Превенция 
на ХИВ/СПИН, финансирана от 
Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария, 
Компонент 7: „Превенция на 
ХИВ сред младите хора във и 
извън училище”, 2009 г. (под 
печат).

167.  През 2001 г. в Ню Йорк беше 
проведена първата в света 
Глобална асамблея по СПИН на 
Организацията на Обединените 
нации. В рамките на Асамблеята 
беше подписана Декларация 
за ангажираност, спрямо която 
държавите отчитат постигнати-
те резултати в борбата срещу 
СПИН на всеки две години 
по специално разработени 
индикатори, един от които е 
индикатор, който се състои от 
пет въпроса за знания за основ-
ните начини за предпазане и 
основните заблуди, свързани с 
предаването на ХИВ. В рамките 
на тези индикатори държавите 
показат в каква степен изпълня-
ват задачите на Декларацията 
за ангажираност на Глобалната 
асамблея.
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V. Детско правосъдие 

Оценка: Среден 3+

3+
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Какво се случва? 
Едни от сериозните ангажименти, поети от държавата относно въвеждането у нас на 
правосъдие, което е съобразено с психиката и уязвимостта на децата, са създаване-
то и оборудването на специализирани помещения, в които да се провеждат правни-
те процедури с деца. Специализираните помещения са съобразени със съществува-
щи международни стандарти и предпазват децата, участващи в правни процедури, 
от последващи травми и стрес. За съжаление този ангажимент през изтеклата годи-
на все още не е помръднал в своето развитие от нивото на поето обещание. Напре-
дък няма. Подкрепата от страна на правителството е само морална.

Към месец декември 2012 г. у нас има изградени шест и са в процес на изграждане още 
пет специализирани помещения за разпит на деца. Такива помещения има в София – 2 
бр., в Комплекс за услуги за деца и семейства (КСУДС) – Шумен, в КСУДС – Пазарджик, 
в Районно управление „Полиция” (РУП) – Велико Търново, в КСУДС – Пловдив. По-голя-
мата част от тях са изградени по проекти на НПО. Предстоящите нови пет помещения 
отново се изграждат по проект на НПО, а именно „Чуй детето”, изпълняван от „Институт 
по социални дейности и практики”. Важно е да посочим, че има добър опит на местно 
ниво за създаване на специализирани помещения за разпит, който се реализира от 
местните структури и управление. Такъв е примерът за изграждане на специализира-
но помещение за разпит на деца в КСУДС в община Пловдив. По инициатива на местна-
та професионална общност община Пловдив планира и предостави необходимите фи-
нансови средства на КСУДС, за да се оборудва специализирано помещение. Подобно 
начинание съществува и в община Дупница, където по инициативата на местен екип 
от професионалисти в дома за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ), предстои 
да се изгради специализирано помещение за разпит на деца, жертви или свидетели на 
престъпления, или участници по граждански дела.

Практиката показва, че е нужна само воля, за да се мобилизира местният ресурс и 
да се изгради специализирано помещение за разпит на деца

Оценка: Слаб 2

2

Ангажимент 1 
Да се оборудват/адаптират специални помещения за престой, изслушване, разпит на деца, включи-
телно на деца с увреждания, в производствата, които ги засягат 

Напредък: 
През изтеклата година ангажиментът все още не е помръднал в своето развитие от нивото на поето 
обещание. Напредък няма. Подкрепата от страна на правителството е само морална.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Участие на децата

Срок: 2008 – 2018 г.

5.1. Правосъдие – приятел на детето 

Препоръки 
   Съответните държавни структури и заинтересовани ведомства да планират 

конкретни стъпки, за да се използват наличните ресурси по места за изграж-
дане на специализирани помещения за разпит. 

   Необходимите помещения да се изградят поне във всичките 28 области, за да 
може да се покрие цялата страна. Това е реалистична и постижима цел.
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Какво се случва? 
Редица анализи на нормативната уредба и на натрупания опит през годините по-
казаха, че има необходимост от промени в НПК относно практиката за разпит на 
деца. От друга страна, сега действащата нормативна уредба се прилага толкова 
различно и многостранно от структурите на полиция, прокуратура, съд и отдели 
за закрила на детето, което показва, че дори нормативно да има възможност да се 
гарантира правото и защитата на деца, да се намали броят на разпити на детето, 
както и да се защити психиката му от допълнителни травми и стрес, участвайки в 
наказателно производство, това на практика не се случва. Създаването и въвежда-
нето на единни стандарти за разпит на деца гарантират в по-голяма степен защита 
на правата и най-добрия интерес на детето и превръщат правосъдието у нас в ис-
тински приветливо към детето правосъдие.

Обсъждания за промени по процедурите в НПК, както и за въвеждане на стандарти 
за разпит на деца в наказателния процес у нас се осъществиха на редица работни 
срещи между НПО и държавни структури, отговорни за въвеждането на законови 
и процедурни промени у нас, още през 2011 г. и продължиха през 2012 г. Стандар-
ти за разпит на малолетни и непълнолетни у нас са създадени от експертна ра-
ботна група на съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, социални 
работници, психолози и инспектори в ДПС в рамките на пилотен проект „Чуй де-
тето”, реализиран от Института по социални дейности и практики. Работна група 
с представители на ДАЗД, ВКП, МП и Академията на МВР и експерти от НПО имаха 
възможност да обсъдят съществуващ добър опит в други страни и бяха запознати 
с работен вариант на стандарти за разпит на деца, участващи в правни процедури 
и особено по наказателни дела като жертви и/или свидетели на престъпление още 

О

ценка: Добър 3.5
0

3.50

Ангажимент 2
Мониторинг и обсъждане на приложението на процедурите от НПК за изслушване на деца в нака-
зателния процес, като мярка за процесуална защита на техните права и интереси

Напредък: 
Напредъкът в тази посока е необосновано бавен и трудно се осъществява поради необходимостта 
от реформа в социалния сектор и в службите на вътрешната сигурност. Все пак през годината беше 
демонстрирана воля за промяна.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г. 
Правосъдие за детето
Цел 1: Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на 
междуинституционално сътрудничество

Срок: 2012 г.

Очакван резултат: Извършен мониторинг на предложенията и процедурите от НПК 
и разработени стандарти за разпит на деца в наказателния процес

Отговорна институция:  МП, МОМН, ДАЗД, МТСП, АСП, МВР, НПО

Индикатори: Извършен мониторинг на предложенията и процедурите; разработени 
стандарти за разпит на деца в наказателния процес
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Препоръки 
   Като се използва добрият модел за въвеждане на Координационния меха-

низъм за взаимодействие при насилие над дете, всички отговорни минис-
терства да обединят усилията си за въвеждане на съществуващите и из-
пробвани в практиката стандарти за разпит на деца, така че да се подпише 
споразумение за използването на стандартите на национално ниво.

Стандарти за разпит 
на малолетни и 

непълнолетни са създадени 
от експертна работна група 

на съдии, прокурори, 
следователи, разследващи 

полицаи, социални работници,
 психолози и инспектори 

в ДПС в рамките на пилотен 
проект, реализиран 

от Института по социални 
дейности и практики.

в началото на 2012 г. Най-ангажирана до този момент за въвеждането на стандар-
тите за разпит на деца, които участват в правни процедури, е ДАЗД, чиито експер-
ти обсъждат въвеждането на стандартите като продължение на Координационния 
механизъм за териториално сътрудничество при случаи на насилие или риск от 
насилие над деца. 
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Какво се случва? 
Повишаване квалификацията на работещите в системата на правосъдието за деца е 
един от основните фактори за гарантиране правата на децата, участващи в правни 
процедури, както и за реализиране на държавната политика за въвеждане на при-
ветливо към детето правосъдие. От друга страна, специализацията на професиона-
листите в системата е ключ към повишаване на ефективността и качеството на пра-
воприлагащата система у нас. Обособяването на съдии, прокурори, следователи и 
т.н., които приоритетно работят с дела на малолетни и непълнолетни лица, е процес, 
който иска планиране и действие.

През май 2012 г. ВКП обяви своята категорична политика за специализиране на 
прокурорите по места и обяви списък с прокурори, които ще разглеждат приори-
тетно делата, касаещи малолетни и непълнолетни лица. Във всяка окръжна и ра-
йонна прокуратура беше определен прокурор, отговарящ за делата с деца. Разби-
ра се, текучеството в системата доведе до пробойни в практиката, но категорично 
бе заявена политическата воля за промяна от страна на главна прокуратура у нас. В 
съдебната система това все още не е решено така категорично, макар че по места с 
решение на председателите на съдилищата има определени съдии, които приори-
тетно гледат делата с деца. Липсват обаче такава воля и практика в полицията при 
разследващите полицаи, които работят по дела с деца, както и при следователите. 
Изтъкват се редица причини, но като че ли най-вече липсва воля за промяна. Ва-
жно е да се отбележи, че обособяването на специализирани магистрати не гаран-
тира от само себе си качество на правоприлагането за деца и с деца. Необходими 
са задължително допълнително обучение и мониторинг на работата на магистра-
тите, за да се гарантират качество и ефективност. Като успех може да се посочи, 
че тази година АМВР, съвместно с експерти от НПО, стартира пилотно програма за 
обучение на разследващи полицаи относно приветливо към детето правосъдие и 
специализиран разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления. Програ-
мата е достъпна за кадрите на МВР от цялата страна. Продължителността й е 36 
учебни часа. Основните теми са: международни стандарти за щадящо правосъдие 
към деца и добри европейски практики за разпит на деца; особености на детето 
свидетел – психология на детското психо-социално развитие; насилие над деца – 
видове и последици върху психиката на децата, жертви на насилие и особено на 
сексуално насилие; 10-стъпкова методика за разпит на деца – техники, инструкции, 
умения за разпит на деца, свидетели на престъпление; професионална етика и вза-
имодействие – координационен механизъм и стандарти за разпит на деца. Няма 

О
ценка: Среден 3

3

Ангажимент 3
Да се въведе специализация на съдии, прокурори и следователи, както и в администрацията на 
органите на изпълнителната власт за работа с деца

Напредък: 
На този етап има напредък, но той все още е недостатъчен и нехомогенен. Специализация започна 
само сред прокурорите.

Къде:  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Участие на децата

Срок: 2008 – 2018 г.
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планирана бройка от служители, които да преминат. Този курс е за допълнителна 
квалификация и не е задължителен за всички служители на МВР.

По отношение на специализацията в Концепцията за държавна политика в облас-
тта на правосъдието за детето е записан ангажимент за “въвеждане на съответни 
държавни професионални стандарти за подбор, поддържане на квалификацията и 
атестация за всички групи държавни служители от системата за правосъдие за дете-
то, скрепени с ред за професионално израстване в условия на конкуренция. Част от 
тези стандарти са специални правила за предотвратяване и санкциониране на пра-
вонарушения, извършени от държавни служители и институции срещу деца, вклю-
чително срещу непълнолетни обвиняеми и осъдени”. В рамките на 2012 г. бяха на-
правени първите стъпки в това отношение. Ясно е, че изработването на цитираните 
стандарти ще отнеме време и това е дългосрочна цел в рамките на концепцията. Все 
пак като положително развитие отчитаме началото на специализацията в лицето на 
отделното звено в прокуратурата, както и програмата за обучение на разследващи 
полицаи.

Препоръки 
   Процесът на специализация на магистратите да продължи и да обхване и 
другите структури – следствие и полиция. 

   Необходимо е специализирането да върви със задължително надграждащо 
обучение по международни стандарти, приветливо към детето правосъдие, 
добър опит и практики у нас и в други страни и т.н. 

   Трябва да има кратки и ясни срокове, в които професионалистите от право-
защитната и правосъдната система да преминават през обучение. 
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Какво се случва? 
Децата се нуждаят от достъп до процедури за подаване на жалби във всички сфери 
на техния живот – в семейството, в алтернативна грижа, във всички институции и в 
службите и органите, които са предназначени за тях. Ратифицирането на третия ФП 
към КПД на ООН дава такава възможност за децата. Протоколът позволява на децата 
или на техни представители да депозират жалба пред Комитета по правата на детето 
на ООН, ако считат, че не са били подходящо възмездени за нарушение на техни-
те права в собствената им държава. Процедурата дава възможност на Комитета да 
разглежда всяка жалба по същество и да изисква писмени обяснения от държавите. 
Протоколът предвижда и процедура за събиране на информация от страна на Коми-
тета за системни нарушения на правата на децата от страните членки и задължение 
на държавите да сътрудничат в това отношение. По този начин се създава не само 
още един орган за разглеждане на индивидуални жалби в лицето на Комитета, но 
също така се дава и ясното послание, че на тези жалби ще се отдават нужното внима-
ние и значение. 

През 2012 г. беше отбелязана активност по отношение на Протокола от страна на 
държавните структури за гарантиране на правата на децата у нас, но тя не беше ед-
наква за различните структури и министерства. Министерство на външните работи 
(МВнР) отправи запитване към ДАЗД относно предприетите действия за подготовка-
та на България за присъединяването към документа. В своя отговор ДАЗД заяви, че 
„действията, които ще се предприемат от страна на Р България, предполагат анализ 
и дискусия между всички органи по закрила на детето по отношение на необходи-
мостта от подписване и ратифициране” 168 на протокола. В тази връзка ДАЗД изпра-

О
ценка: Добър 4

4

Ангажимент 4
Организиране на обществена дискусия по повод на подписването и ратифицирането на третия Фа-
култативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно процедура за разглеж-
дане на молби

Напредък: 
Има воля за ратифициране на ФП към ООН, но действията са по-скоро мудни и рутинни. Напредъ-
кът е среден.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и 
други форми на експлоатация 
Цел 1: Въвеждане на система за ранно идентифициране, регистриране, насочване и 
взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете във 
всички институции и организации, работещи с деца

Срок: 2012 г.

Очакван резултат: Популяризиране пред широката общественост на третия 
Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно процедура за 
разглеждане на молби

Отговорна институция: ДАЗД, МВнР, МОМН, МТСП, МЗ, МВР, МП, омбудсман, 
общините, НПО

Индикатори: Изготвяне на становище за подписване на новия Факултативен протокол; 
организиране и провеждане на дискусия; брой обхванати

168.  Писмо от ДАЗД до членовете 
на Националния съвет за 
закрила на детето с изх.№ 04-02-
7/09.05.2012 г.
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ти запитване до членовете на НСЗД за техни становища относно необходимостта 
от подписване и ратифициране на протокола. НМД се застъпи за ратифициране на 
протокола. По-късно, по време на заседание на работна група „Координация на по-
литиките” на 11.09.2012 г. на НСЗД, стана ясно, че становищата на членовете на НСЗД 
са обобщени и „те вървят в посока „ЗА” ратифициране на третия Факултативен прото-
кол”169  От името на МП беше пояснено, че в България на този етап липсва компенса-
торен механизъм, т.е. вътрешни механизми и процедури за гарантиране правата на 
децата и подаване на сигнали за нарушени права. Това налага създаването на такива 
механизми, преди да бъде подписан и ратифициран протоколът, като за целта се во-
дят неформални разговори между МП и МВнР.

В същото време анализите от дейността на омбудсмана на Република България по-
казват, че се увеличават сигналите за нарушени права на деца170. Особено тежки са 
случаите на спорове между родители и нарушаване правото на детето да поддържа 
връзка с единия от двамата си родители. Това наложи и да се предприемат мерки за 
издаване на методически указания към образователните институции (особено дет-
ските градини) за гарантиране правото на детето на връзка с родителите си. Тези 
указания се разработиха от представители на ДАЗД и бяха обсъдени от професио-
налната общност през ноември 2012 г. Т.е. практиката показва, че без въвеждане на 
конкретни инструкции и процедури за гарантиране правата на децата у нас, дори и 
да има ратифицирани нормативни документи, нещата трудно се променят от само 
себе си.

Препоръки 
   За да има ефективно изпълнение на КПД и на третия Факултативен протокол 

към нея, е необходимо в най-кратки срокове предприемането на допълни-
телни мерки за разработване и утвърждаване на специални, леснодостъпни 
за деца процедури за подаване на жалби, отнасящи се до нарушения на пра-
вата на детето. 

   Особено важно е да се гарантира ефективното упражняване на това право 
на децата – жертва на насилие, както и на децата – обект на системата за мла-
дежко правосъдие.

169.  Изказване на г-жа Мария Генче-
ва, МП. Протокол от заседание 
на работна група „Координация 
на дейностите и политиките” 
към Националния съвет за за-
крила на детето” от 11.09.2012 г.

170.  Независимо от това у нас все 
още няма специализиран 
омбудсман по правата на детето 
(виж 1.1. Недискриминация. 
Ангажимент 1).
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Какво се случва? 
На 31.08.2012 г. беше финализиран план за действие към Концепцията за държавна 
политика в областта на правосъдието за детето. Същият беше представен от Минис-
терството на правосъдието за публично обсъждане на 29 октомври 2012 г. Планът за 
действие си постави за цел да предложи мерки в областта на наказателното правосъ-
дие за деца и на политиката за превенция и противодействие на поведението на де-
цата в конфликт със закона. В този смисъл, както е посочено в самия план за действие, 
правителството се ангажира до 2020 г. да осигури промяна в следните четири посоки: 
промяна в правната и регулаторната рамка, за да съответства на международните и 
европейските стандарти; административна реформа на системата, работеща с деца в 
конфликт със закона; да разработи система от услуги в семейна среда и в общността на 
територията на цялата страна; да подсигури процеса на специализация и повишаване 
капацитета на всички ангажирани професионалисти. Предложеният план за действие 
предлага цялостен и мащабен подход, така че да се осъществи реформата в системата 
за детско правосъдие. Положен е сериозен аналитичен експертен труд, който предла-
га конкретни действия и мерки за изпълнение на Концепцията за държавна политика 
в областта на правосъдието за детето. Като цяло планът очаквано съответства на Кон-
цепцията и предвижда дейности, свързани с:

   Отмяна на ЗБППМН от 1958 г. и заменянето му с изцяло нов закон.

   Промени в НК, целящи осъвременяване, зачитане на международните стандарти, 
правата и интересите на детето.

   Промени в НПК, гарантиращи създаването на процедури за щадящо изслушване.

   Реформиране на системата на ЦКБППМН и пренасочване на ресурсите й в подкрепа 
на обновени структури, работещи в областта на детското правосъдие.

О
ц

енка: Много добъ
р

 5

5

Ангажимент 5
Одобрени план за действие и график за изпълнение на предвидените дейности в Концепцията за 
държавна политика в областта на правосъдието за детето

Напредък: 
Има напредък и са положени сериозни усилия за изпълнение на поетите ангажименти, макар и да 
не е постигнат напълно заложеният и очакван краен резултат, т.е. в края на 2012 г. да има одобрени 
план за действие и график към него.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Правосъдие за детето
Цел 1: Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на 
междуинституционално сътрудничество

Срок: 2012 г.

Очакван резултат: Изготвени и одобрени план и график за изпълнение на 
предвидените дейности в Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за 
детето

Отговорна институция: МП, МВР, МТСП, МОМН, ДАЗД, НПО 

Индикатори: Изготвен и одобрен план; изготвен график за изпълнение на предвидените 
дейности в Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето
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   Закриване на ЦКБППМН и пренасочване на щатни бройки към секретариати на На-
ционалния съвет по превенция на престъпността към МС.

   Реформиране статута на МКБППМН, за които се предлага да се превърнат в Коорди-
национен механизъм (КМ) на общинско подчинение.

   Укрепване капацитета на съществуващата система за закрила, подкрепа на ОЗД и 
създаване на специализирани екипи за работа с деца в конфликт със закона. Има 
предложение тази роля да се изпълнява от сегашните обществени възпитатели.

   Развитие на система от нови услуги и мерки.

   Реформа на СПИ и ВУИ. 

Към самия план за действие е разработен, макар и не много пълен, график за реали-
зиране на заложените дейности и мерки по изпълнението му. Също така е предвиден 
и механизъм за мониторинг на напредъка по изпълнението на плана за действие. Към 
дейността на работната група е заложено изискване за периодични работни срещи за 
оценка на изпълнението и на напредъка на плана за действие, което ще се осъществя-
ва на всеки три месеца, както и чрез изготвяне на ежегодни доклади. 

Препоръки 
   Прави впечатление, че в работната група, създадена със заповед на пре-
миера на Р България Бойко Борисов, са включени само държавни експерти 
и служители към министерствата. Експертите от неправителствения сектор 
по-скоро не участват или са включени само в моментите на публични об-
съждания и консултации. Добре е да се намери механизъм, чрез който да 
се включат и експерти от неправителствения сектор в работата на работ-
ната група. Това ще даде възможност да се увеличи експертността на съз-
дадената работна група и да се повиши диалогът между правителството и 
обществения сектор, както и да има по-голяма прозрачност в работата на 
комисията.

   Смятаме, че има разлика между въвеждането на специализирани състави 
и специализиран детски съд. В този смисъл е необходимо да се комуники-
ра ясно с обществеността, че въвеждането на специализираните състави е 
само първата стъпка в посока на реформата и че крайната цел е въвеждане 
на специализиран детски съд.

   Остава необходимостта от конкретно описание на услугите за превенция, 
рехабилитация и реинтеграция на деца в контакт със системата на наказа-
телното правосъдие.

   След изясняване на конкретните услуги трябва да се доразвият описанията 
на шестте проекта, които следва да бъдат обвързани с конкретните дейнос-
ти по законодателната, административната реформа и по разработването 
на система от услуги в семейната среда и в общността. В рамките на описа-
нието на проектите да се посочат и конкретни срокове.

   Необходимо е мониторингът да предоставя информация за изпълнението 
на плана за действие, разгледано в неговата цялост, като се отчита взаимо-
действието между различните проекти и ефектите, произтичащи от връзки-
те и зависимостите между отделните насоки на реформата.

   Добре е да се помисли и за това как да се избегне дублиране на функциите 
между координационния механизъм на общинско равнище и ОЗД. Необхо-
димо е по-ясно да се отличат функциите на отделните структури, да се га-
рантира компетентността на КМ (работа по случай, управление – местната 
власт не е компетентен орган, отчетност) и да се уреди координацията меж-
ду системите, управлявани от АСП, местните власти и полицията.
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Какво се случва? 
През 2012 г. един от приоритетите в работата на Държавната агенция за закрила 
на детето (ДАЗД) бе именно повишаване ефективното прилагане на вече същест-
вуващия от две години Координационен механизъм за взаимодействие при работа 
по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна 
интервенция. Анализите171 на практиката до този момент показаха, че въвеждането 
на Координационния механизъм е довело чувствително до подобряване на практи-
ката по места, но само там, където се прилага. Също така се вижда, че има и различ-
но тълкуване и прилагане на нормативния документ. Това наложи експертите към 
ДАЗД да предприемат действия за гарантиране на ефективно прилагане на Коорди-
национния механизъм в цялата страна. Извършени са редица проверки и оценки, 
както и са дадени конкретни указания за действие по места. Също така е въведено 
чрез съдействие от АСП съботно-неделно и след работното време дежурство на со-
циалните работници от отделите за закрила на детето, с което да се гарантира бърза 
и навременна реакция на структурите по закрила в случаи на риск от насилие спря-
мо дете. 

Анализът на практиката, базиран на работата на неправителствените организации, 
работещи с деца, жертви на насилие, показва, че по места съществува напрежение 
между структурите на полицията и отделите за закрила, и то относно реакцията на 
отделите в извънработно време. Като част от стратегията за справяне с тези труд-
ности ДАЗД предприе обучения на местните междуинституционални екипи за вза-
имодействие по Координационния механизъм. От данните на неправителствените 
организации, провеждали обучения на представители на полицията относно по-
добряването на взаимодействието по места при прилагането на Координационния 

О
ценка: Добър 4

4

Ангажимент 1 
Провеждане на обучения на областно ниво с цел ефективно прилагане на Координационния меха-
низъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация

Напредък: 
Основните усилия са в посока на това да се подобри и повиши ефективността при прилагане на Ко-
ординационния механизъм за териториално взаимодействие при случаи на насилие над деца. Има 
известен напредък по заложената цел.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и 
други форми на експлоатация 
Цел 1: Въвеждане на система за ранно идентифициране, регистриране, насочване и 
взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете във 
всички институции и организации, работещи с деца

Срок: 2012 г.

Очакван резултат: Подобряване на ефективното прилагане на Координационния 
механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация

Отговорна институция: ДАЗД, АСП, МВР, МВНР, МТСП, НСОРБ

Индикатори: Брой обучени специалисти по методиката

5.2. Пренебрегване и злоупотреба с деца

171.  ДАЗД (2011). Мониторинг по 
прилагането на Координацион-
ния механизъм за взаимодейст-
вие при работа в случаи на 
деца, жертви на насилие или в 
риск от насилие и за взаимо-
действие при кризисна интер-
венция за отчетния период от 
30.06.2010 г. до 30.12.2010 г.
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механизъм, беше установено, че все още липсва достатъчно информация както за 
самия механизъм, така и за добри практики по прилагането му. Това налага изводът, 
че обученията са все още недостатъчни, за да гарантират в пълна степен ефективно 
прилагане на нормативните изисквания за взаимодействие при случаи на насилие 
над деца.

При анализ на практиката на случаите, при които извършеното насилие над дете 
е сексуално посегателство, се оказва, че взаимодействието по Координационния 
механизъм често е закъсняло или недостатъчно. Не е ясно регламентирано взаи-
модействието между двете структури (полиция и ОЗД) в системата и тяхната роля в 
случаите, в които стартират наказателни процедури и пострадалото дете трябва да 
се включи в тях като свидетел. В тези казуси Координационният механизъм не дава 
ясни насоки за взаимодействие, така че да се гарантират правата на детето и да се 
защити психиката му като свидетел и участник в правни процедури. 

Препоръки 
   Включването на социалните работници от ОЗД в извънработно време по 

случаи на насилие над деца все още не е достатъчно гарантирано. Добре 
е да се въведе отделен индикатор за проследяване ефективността на вза-
имодействието в извънработно време, от една страна, относно реакцията 
на отделите за закрила, а от друга страна, търсенето на взаимодействие от 
страна на полицията по всеки случай на насилие над дете, сигнализиран в 
районните управления на полицията.

   Обученията трябва да продължат и задължително да обхващат всички 
местни териториални структури. Необходимо е да се мисли и за гарантира-
не на тези обучения като непрекъснати, за да може да се избегне негатив-
ният ефект от текучеството на кадри в системата, което съществува както 
при отделите за закрила на детето, така и в полицията.

   За да се гарантират правата на деца, пострадали от престъпление в качест-
вото им на участници в правни процедури, е необходимо да се доразвие 
практиката на Координационния механизъм и да се предвидят стандарти 
за реакция и действие на структурите на полицията, органите на досъдеб-
ното производство, прокуратурата и отделите за закрила на детето, така че 
да се защити психиката на детето и правата му като свидетел.
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О

ценка: Среден 3

3

Ангажимент 2
Промяна в статута и дейността на училищата за деца с девиантно поведение

Напредък: 
Напредъкът по този ангажимент през 2012 г. от страна на МОМН е много слаб. 

Къде:  План за действие в изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)   Осигуряване на равен достъп 
до образование и отваряне на образователната система.  Мярка 1: Развитие на включващото 
образование за децата и учениците със специални образователни потребности 
Дейност 1.9. Продължаване на оптимизацията и преструктурирането на системата от 
специални училища

Срок: 2011 – 2013 г. (с влизане в сила на новия закон за образованието)

Препоръки 
   Реформата на СПИ и ВУИ изисква сериозен експертен капацитет за разкрива-

не на нов тип заведения и услуги за деца в конфликт със закона, базирани на 
нова методология. Необходимо е да се създаде възможност за използване на 
натрупания опит и експертност в неправителствения сектор при реализиране 
на новите пилотни услуги.

   Въвеждането на нови, пилотни практики изисква гъвкаво финансово и методическо 
ръководство. Добре е да се създадат възможности за делегиране на управлението 
им към по-гъвкави структури с организационен капацитет, за да се гарантира ефек-
тивност. Може да се ползва опитът при разкриване на иновативни услуги по мо-
дела на проекта за повишаване благосъстоянието на децата в България. Тези въз-
можности трябва да се заложат още сега при разписване на нормативните промени.

   Разработване на конкретни действия за закриването на СПИ и реформиране на 
ВУИ и развитие на специализирани услуги за деца с поведенчески проблеми.

Какво се случва? 
В началото на 2012 г. бяха обсъдени новите предложения за промени в закона за обра-
зованието, като очакването на експертите беше в него да се отразят промени относно 
статута на специализираните институции за деца с проблемно поведение, познати като 
ВУИ и СПИ. Такива предложения за оптимизиране и преструктуриране на системата от 
специални училища по същество не бяха направени. Причините за това са различни: раз-
бира се, една от тях би могла да бъде липсата на ясна концепция за необходимата промя-
на или липсата на достатъчно воля за промяна. По-конкретна и детайлна концепция за 
промяна беше предложена в края на октомври 2012 г. в Плана за действие за изпълнение 
на Концепцията за реформа на политиката за детско правосъдие у нас. 

Предложеният План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в 
областта на правосъдието за детето предлага действия и мерки за разработване на ця-
лостен план за закриването на СПИ и реформирането на ВУИ. Това трябва да се извърши 
в периода 2012 – 2013 г. До края на 2012 г. следва да се изработи проект за нормативни 
промени, но такива още не са предложени, макар че по тях се работи. Тъй като рефор-
мирането и преструктурирането на действащите ВУИ и СПИ са част от общия процес на 
реформа в системата за младежко правосъдие, на този етап правителството предвижда 
да се заложи на дейности и мерки, които включват по-добра координация между МОМН, 
ДАЗД и АСП, така че да се открият нови услуги и корекционни структури за децата в кон-
фликт със закона. От плана за действие се вижда, че правителството предвижда стар-
тиране на пилотни проекти за закриване на СПИ и реформиране на ВУИ през 2013 г., 
което да доведе до реализиране на реформата на СПИ и ВУИ още през 2014 г. Можем да 
твърдим, че реформата се отлага с още две години.
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Какво се случва? 
Българската линия за онлайн безопасност, която дава консултации на родители и 
деца на телефон 124 123, както и чрез Скайп и електронна поща, функционира от 
март 2011 г. като част от програмата „Безопасен интернет” на Европейската комисия. 
В този смисъл индикаторът „стартиране на линията”, заложен в НПЗД 2012 г., не е ак-
туален. От друга страна, заложеният резултат в рамките на тази дейност е информи-
ране за вредно съдържание в онлайн пространството, каквото през годината беше 
осъществено най-вече от специалистите на Националния център по безопасен ин-
тернет, които организираха няколко инициативи с ученици. Бяха проведени откри-
ти уроци с децата, които за съжаление останаха ограничени в рамките на няколко 
училища. Така през 2012 г. дейностите дори само по информиране за вредно съдър-
жание в онлайн среда (като част от широк кръг от мерки за осигуряване на онлайн 
безопасност) останаха оскъдни.

Заложените в НПЗД 2012 г. дейности, свързани с безопасния интернет, не гаранти-
рат интегриран подход към справяне с проблемите. ДАЗД е оставена отговорна за 
повечето планирани дейности, като информиране на родителите за безопасна упо-
треба на интернет, информационни кампании за телефонни линии за сигнали, акту-
ализиране на критерии за вредно съдържание в онлайн пространството, провеж-
дане на обучения на ученици. Разбирането на необходимостта от подобни мерки в 
рамките на НПЗД е похвално, но интегрираният подход, заложен в приоритетите на 
програма „Безопасен интернет”, все още остава пренебрегнат.

Макар че от 2005 г. България участва в програма „Безопасен интернет“ на Европей-
ската комисия чрез проекта за изграждане и поддържане на Национален център за 
безопасен интернет от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и въпре-
ки заявяваната политическа подкрепа на дейността на този център, държавните ин-
ституции не предприеха и през 2012 г. някакви конкретни стъпки в посока на реали-
зиране целите на програмата. 

О

ценка: Среден 3
3

Ангажимент 3
Популяризиране на Българската линия за онлайн безопасност

Напредък: 
Линията е стартирала още през 2011 г. и в този смисъл посоченият индикатор не е адекватен. На-
личието на дейности, свързани с безопасния интернет в НПЗД 2012, е позитивно, но планираните 
мерки са ограничени и не гарантират ефективно справяне с проблема.

Къде:  Национална програма за закрила на детето за 2012 г.
Информационно общество, медийно пространство
Цел 1: Гарантиране правото на децата за защита на личността, достойнството и 
безопасността от българските медии

Срок: 2012 г.

Очакван резултат: Информиране за вредно съдържание в онлайн пространството

Отговорна институция: ДАЗД, МВР, НПО

Индикатори: Стартиране на Българската линия за онлайн безопасност



117V. ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ

Въпреки че финансовата издръжка на Националния център за безопасен интернет 
се осигурява единствено на 75%, през 2012 г. не беше подсигурено никакво нацио-
нално съфинансиране за покриване на оставащите 25% от разходите. Не бяха пред-
приети и някакви съществени мерки по основните приоритети на програма „Безопа-
сен интернет“, а именно:

   Образование

В системата на училищното образование все още не е въведено обучение по без-
опасно и отговорно ползване на интернет и мобилни технологии. В МОМН засега 
надделява мнението, че това е тема за часовете по информационни технологии, 
макар че на ниво заместник-министър бе изразено желанието тази проблемати-
ка да присъства в различни предмети и особено в обществените науки, тъй като 
става въпрос повече за социални, отколкото за технически умения. Въпреки че за 
учебната 2013/2014 г. се предвижда да бъдат добавени допълнителни часове за 
безопасност в интернет, те отново са в рамките на предмета информационни тех-
нологии, който не се изучава в начален курс, а децата днес са в интернет още от 
предучилищна възраст.

   Превенция

Не беше проявена политическа воля да се предприемат стъпки за превенция на рис-
ковете за деца в онлайн среда. България заедно с Румъния е на последно място сред 
страните от ЕС по използване на програми за родителски контрол на домашните 
компютри. Не беше взет под внимание опитът на други европейски държави да се за-
дължат доставчиците на домашен интернет да предлагат безплатни и платени подоб-
ни програми при свързване на домашен компютър с интернет в домакинства с деца. 
Не бяха направени и никакви стъпки да се въведе в практиката общоевропейската 
система PEGI за категоризация на видео и онлайн игри по възраст и съдържание.

   Законодателство

От три години Националният център за безопасен интернет, член на Европейска-
та мрежа от центрове за безопасен интернет Insafe, настоява за въвеждане на ре-
гистър за извършителите на сексуални престъпления срещу деца и непълнолетни 
и на изискване работодателите, които наемат служители на длъжности, предпола-
гащи контакт с непълнолетни, да проверяват задължително кандидатите за рабо-
та в него. През декември 2011 г. излезе Директивата 2011/92/EU на Европейския 
парламент и Съвета на ЕС за борба срещу сексуалната злоупотреба и сексуална-
та експлоатация на деца и детската порнография, която препоръчва на страните 
членки въвеждането на такъв регистър (чл. 43 от Директивата). Въвеждането на 
подобен регистър беше предвидено в проекта за нов Закон за детето, но гласува-
нето на закона беше отложено за неопределено време. Нуждата от подобен ре-
гистър беше демонстрирана от редица случаи на сексуални посегателства срещу 
деца от професионалисти, работещи в сферата на образованието или грижите за 
деца.

Продължава да стои открит проблемът със Закона за електронните съобщения и въ-
веждането на наказание поне до 5 години лишаване от свобода, за да може разслед-
ващите органи да получат необходимите трафични данни за идентифициране на из-
вършител при онлайн посегателство срещу деца. В редица случаи172  максималните 
предвидени наказания са под този праг и това затруднява разследващите органи да 
получат навременна информация за идентификация, което при онлайн комуникаци-
ите е от изключително значение.

Продължава и неразбирането от страна на правораздавателната ни система за 
обществената опасност на появилото се вследствие на интернет и зачестяващо 
престъпление „подмамване с цел сексуална злоупотреба“ (grooming) на малолетно 
лице. Макар че в чл. 155а на Наказателния кодекс (НК) е предвидено наказание от 
1 до 6 години за придобиване и предоставяне на информация за лице, ненавърши-

172.  Например притежаване, придо-
биване и разпространение на 
детска порнография.

В системата 
на училищното 

образование все още не
е въведено обучение по
безопасно и отговорно 
ползване на интернет 
и мобилни технологии.
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Препоръки 
   При планиране на мерки и дейности, свързани с осигуряването на безо-
пасна онлайн среда за деца, да се има предвид интегрираният подход с ан-
гажирани всички отговорни институции, заложен в програмата „Безопасен 
интернет”, както и възможностите на Националния център за безопасен 
интернет.

   Да се въведе обучение по безопасно и отговорно ползване на интернет 
и мобилни технологии в системата на образованието, което да обхваща 
всички деца още от предучилищна възраст.

   Да се популяризира употребата на програмите за родителски контрол на 
домашни компютри и да се организират необходимите информационни и 
обучителни материали за родителите, които следва да бъдат широко дос-
тъпни.

   Да се въведе регистър на извършителите на сексуални престъпления сре-
щу деца и непълнолетни, както и изискване работодателите, които наемат 
служители на длъжности, предполагащи контакт с непълнолетни, да про-
веряват задължително кандидатите за работа в този регистър.

   Да се оптимизират санкциите в Закона за електронните съобщения с оглед 
на по-ефективно придобиване на трафични данни от страна на разследва-
щите органи в случай на онлайн посегателства срещу деца.

   Повишаване на разбирането за обществената опасност на престъпление-
то „grooming”173  от страна на съдебните органи и налагане на адекватни 
санкции на извършителите.

ло 14 години с цел сексуално посегателство, извършителите на това деяние почти 
винаги биват съдени по други разпоредби от НК и получават ниски присъди или 
пробация. В редица случаи прокуратурата дори отказва да предяви обвинение с 
мотива, че няма извършено престъпление, което показва неразбирането както на 
спецификата на компютърните престъпления срещу деца, така и на духа на съот-
ветния законов текст.

Въпреки тези пропуски държавните институции по правило реагират положително 
на инициативи в областта на информирането и обучението за предотвратяване на 
рискове за деца и непълнолетни в онлайн среда. Необходимо е обаче и предприема-
не на конкретни стъпки за постепенно решаване на изброените проблеми. В това 
отношение на този етап по-инициативни са местните власти и отделни училища в 
страната.

173.  Подмамване с цел сексуална 
злоупотреба.
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1.  Националната стратегия за 
детето 2008-2018 г. се опера-
ционализира чрез годишни 
планове, които се прилагат 
и отчитат ежегодно чрез На-
ционалната програма за за-
крила на детето. Изпълнение-
то на Плана за действие към 
Национална стратегия „Визия 
за деинституционализация на 
децата в Република България” 
също се отчита в ежегодни 
мониторингови доклади. Все 
още липсва, обаче, механи-
зъм за прилагане, преглед 
и отчитане на напредъка по 
всички действащи планове, 
насочени към спазването на 
детските права.

2.  Стартиран е проект за кари-
ерно развите на социалните 
работници от Отделите за 
закрила на детето, като в тях 
са назначени допълнителни 
220 човека. В същото време, 
те са с по-ниско заплащане, 
без въвеждащо обучение 
и супервизия, без право на 
командировъчни и без осигу-
рени компютри. 

Характеристика  за изпълнението 
на препоръките на Комитета по правата 
на детето на ООН

Заключителните  бележки и препоръки са по отношение спазването на правата на децата в държавата.
Тези бележки и препоръки са направени след прегледа на втория периодичен доклад на България по 
прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето и са публикувани на 6 юни 2008 година.

КОМИТЕТЪТ ПРЕПОРЪЧВА 

НА ДЪРЖАВАТА

ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Да извърши цялостен анализ относно причините за не-
доброто 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.

Частичен напредък. 
Изработена е цялостна 
„Стратегия за намаляване 
на преждевременното 
напускане на училище 
2012 – 2020 г.”.

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 обучи-
телния и социален живот в училище съгласно Общ ко-
ментар № 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 ос-
новното или средното образование.

Забележка! 
Не е направено.

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

Частичен напредък1.

Да възложи на независима агенция мандат за мони-
торинг и популяризиране 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 връз-
ка 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 намаляване на неравен-
ството.

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

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

Незначителен
напредък2.

Да подобри сътрудничеството си с гражданското об-
щество и да разшири обхвата на това сътрудничество, 
така че да се обхванат всички области, свързани с по-
пуляризиране и защита правата на децата, както и при-
лагането на Конвенцията на всички нива.

Забележка! 
Ограничават се ресур-
сите и възможностите за 
работа на местните граж-
дански организации.
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3.  Вижте глава „Детска бедност 
и благосъстояние”.

КОМИТЕТЪТ ПРЕПОРЪЧВА

НА ДЪРЖАВАТА

ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Да поощри ненасилствените, позитивни и зачита-
щи мнението на децата методи за отглеждане и 
образование; повишаване на информираността 
сред децата относно тяхното право на закрила от 
всички форми на телесно наказание; нарушите-
лите да бъдат подвеждани под отговорност пред 
съответните административни и съдебни служби.

Забележка!
Няма напредък. Спирането на про-
цеса на консултиране на проекта на 
Закон за детето след някои негатив-
ни реакции към правото на детето 
на закрила, мнение и участие се въ-
приема като сериозна крачка назад.

Да увеличи подкрепата за семейства с деца, осо-
бено за семействата, живеещи в бедност, семей-
ства, отглеждащи деца с увреждания или самот-
ните родители.

Забележка!
Няма напредък, бедността все по-
вече се задълбочава3. 

Да развие и финансово да обезпечи услуги, ба-
зирани в общността и насочени към семейства 
в риск – със социални проблеми, както и семей-
ства, отглеждащи деца със затруднения в разви-
тието, с увреждания и здравословни проблеми.

Недостатъчен напредък. 
Липсва механизъм за пренасоч-
ване на „спестените” средства от 
съкратените капацитети и закрити-
те домове за деца в новите услуги.

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

Има значителен напредък, но е необ-
ходима по-сериозна работа в детай-
лите на проектите, както и приорити-
зиране на превенцията, ранната ин-
тервенция и семейната подкрепа.

Да разработи цялостна програма за подобря-
ване на майчиното и детското здраве, вкл. чрез 
предоставянето на базисни здравни грижи и 
услуги за най-уязвимите групи деца, в частност 
децата от ромски произход и децата, живеещи в 
селски райони.

Забележка!
Липсва цялостна програма за подо-
бряване на майчиното и детското 
здраве.

Да работи в тясно сътрудничество с малцинстве-
ните общности и техните лидери, за развиване 
на ефективни мерки за забрана на традиционни 
практики, които са вредни за здравето и благо-
състоянието на децата, като  ранните бракове.

Частичен напредък.
Стартирана е инициатива в ромски-
те общности в София, като се водят 
разговори за прилагането й и в 
други градове.

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

Забележка! 
Няма напредък. Психичното здраве 
за децата е една от най-неразвитите 
области в здравепозването.  

Да предприеме всички възможни мерки за оси-
гуряване 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 жилищният въ-
прос е един от ключовите фактори 
по отношение на настаняването на 
деца в домове и борбата с бедност-
та и социалното изключване.

Да вземе спешни мерки за въвеждането на сис-
тема за младежко правосъдие в пълно съответ-
ствие с Конвенцията.

Частичен напредък.
Приета е Концепция за реформа в 
детското и младежко правосъдие 
и е разработен план за действие за 
нейното прилагане.  

Да въведе адекватна система за младежко пра-
восъдие в цялата страна, вкл. съдилища за не-
пълнолетни със специализирани по въпросите 
на децата съдии.

Забележка! 
Към 31 декември 2012 г. планът за 
действие все още не е одобрен и не 
са стартирани дейности за прилага-
не то му на практика. 

Да се фокусира върху стратегии за превенция на 
престъпленията, така че на ранен етап да бъдат 
подкрепяни децата в риск.

Забележка! 
Няма напредък.
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Организации, членове на Национална мрежа за децата

Област Благоевград

Сдружение „Обществен съвет по 
образование” – Гоце Делчев 

Област Бургас

Сдружение „Верният настойник” – 
Бургас
Асоциация „Деметра” – Бургас
Сдружение „Интегра – България” – 
Бургас
Сдружение „Областен ромски 
съюз“ – Бургас
Сдружение „Усмивка” - Бургас

Област Варна

Асоциация на родителите на деца с 
дислексия - Варна
Сдружение „Гаврош” – Варна
Сдружение „Евроинтеграция” – Варна
Фондация „Карин дом” – Варна
Сдружение „НАСО“ – Варна
Фондация „Радост за нашите деца” – 
Варна
Сдружение „Съучастие” – Варна
Сдружение „Цветно бъдеще” - Варна

Област Велико Търново

Център за междуетнически диалог 
и толерантност 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

Сдружение „ИМКА – Добрич”
Фондация „Ръка за помощ” – Добрич

Област Кърджали

Сдружение „Инициатива за развитие – 
Кърджали решава” – Кърджали

Област Кюстендил

Родителско настоятелство на ЦДГ 
„Калина” – Дупница

Област Ловеч

Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч

Област Монтана

Обществен съвет по образование – 
Берковица
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
Център Динамика - Русе

Област Силистра

Женско дружество „Екатерина 
Каравелова” - Силистра
Сдружение „Надежда за добро 
бъдеще” - Силистра

Област Сливен

Дружество за подкрепа на деца и 
лица с умствени, физически 
и сензорни увреждания  „Св. 
Стилиян Детепазител” – Сливен
Фондация „Здравето на ромите” – 
Сливен
Ромска академия за култура и 
образование - Сливен

Област София-град

Фондация „Агапедия – България”
Сдружение „Алфа клуб – да оцелееш”
Асоциация на професионалистите за 
психично 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”
Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата”
Инициативен родителски комитет - ИРК
Институт за социални дейности и 
практики
Сдружение „Лайънс Клуб Кибер 
Витоша Нет”
Фондация „Надежда за малките”
Национална скаутска организация 
на България
Национален ученически екопарламент
Национална асоциация по приемна 
грижа

Сдружение „Общество за всички”
Фондация „Пайдея”
Фондация „Партньори – България” 
Проект „Права на човека”
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации”
Фондация „Приятели 2006”
Сдружение „Приятелско сърце”
Сдружение за прогресивна и отворена 
комуникация - СПОК
Фондация „Сийдър”
Фондация „Стъпка за България”
Фондация „Стъпка по стъпка” 
Театрално-социална формация
 “Театър Цвете”
Сдружение „Фрийрън България”
Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца ФИЦЕ-
България
Фондация за децата в риск по света
Фондация „Център Надя”
Сдружение „Център за приобщаващо 
образование”
Център за психосоциална подкрепа
Amici dei Bambini – клон София
Habitat for Humanity
Outward Bound България
SOS Детски селища – България

Област София

Сдружение „За един по-добър живот” – 
Челопеч
Сдружение „Избор за утре” - Ботевград

Област Стара Загора

Сдружение „Бъдеще за децата с 
увреждания” - Казанлък
Читалище „Възродена искра” – Казанлък
Сдружение „Детелини” – Чирпан
Национална асоциация на ресурсните 
учители – Стара Загора
Сдружение „Приятели 2011” - Чирпан
Сдружение „Самаряни” – Стара Загора
Сдружение „Свят без граници” – Стара 
Загора

Област Търговище

Сдружение „Асоциация Ная” - 
Търговище
Клуб на нестопанските организации – 
Търговище

Област Хасково

Асоциация на народните читалища - 
Димитровград
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
Общинско училищно настоятелство - 
Болярово
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БЕЛЕЖНИК 2013:
КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ

НА ДЪРЖАВАТА 
В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?

Национална мрежа за децата (НМД) е организация с идеална цел, която обединява 
111 НПО, работещи в сферата на децата и семействата в България.

Мисията на НМД е да заздрави и улесни сътрудничеството между сродните не-
правителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране 
правата и благосъстоянието на децата.

София 1463, бул. „Витоша“ 58, ет. 4
тел./факс:  +359 2 988 82 07

+359 2 4444 380
offi  ce@nmd.bg 

www.nmd.bg

Този доклад се издава с подкрепата на фондация „Оук” – Швейцария (Oak 
Foundation), УНИЦЕФ България и Балкански тръст за демокрация. 

Докладът е изготвен от авторски колектив. Заключенията и тълкуванията, които 
се съдържат в настоящия документ, представляват мнението на неговите автори 
и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална пози-
ция на фондация  „ОУК”,  УНИЦЕФ България или Балкански тръст за демокрация.
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