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за нмд 
Национална мрежа за децата е обединение 
на 122 организации от цялата страна, които 
работят с деца и семейства в четири основни 
тематични области: здраве, образование, 
семейство и детско и младежко правосъдие.

нАшАтА мисия
Мисията на Мрежата е да заздрави и улесни 
сътрудничеството между неправителствените 
организации и всички заинтересовани страни,  
за да бъдат гарантирани правата и 
благосъстоянието на децата.
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I. Семейство

ТЕКСТОВЕ ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

„Дете“ означава всяко човешко същество на възраст под 18 години освен ако съгласно закона, при-
ложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано.

Преамбюл: „за пълното и хармонично развитие на личността на детето то трябва да расте в семейна 
среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство”

КООНПД очертава набор от детски права, които, взети заедно, подсказват, че повечето деца трябва 
да живеят и да бъдат отглеждани в своите биологични семейства (членове 7 и 9). 

Член 7: „Детето […] има право на име, правото да придобие гражданство и доколкото е възможно, 
правото да познава и да бъде отглеждано от своите родители”

Член 9: 
1.   Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват детето да не бъде разделяно от родителите си 

против тяхната воля, освен когато компетентните власти решат в съответствие с приложимите 
закони и процедури и при възможност за съдебен преглед, че такова разделяне е необходимо 
за висшите интереси на детето. Такова решение може да бъде необходимо в някои особени 
случаи, като например малтретиране или изоставяне на детето от родителите, или когато ро-
дителите живеят разделени и трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето.

3.   Държавите – страни по Конвенцията, зачитат правото на детето, което е отделено от единия или 
от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители 
редовно освен ако това противоречи на висшите интереси на детето.

Родителите носят първостепенна отговорност за отглеждането на децата си, а държавите са 
длъжни да подпомагат родителите при  осъществяването на тази тяхна отговорност (член 18). Де-
цата имат право на закрила от посегателства и злоупотреби (член 19), на образование (член 28) 
и на подходящи здравни услуги (член 24), но заедно с това имат и право да бъдат отглеждани в 
семействата си. Когато семейството не може да осигури нужната грижа, въпреки предоставянето 
на подходяща подкрепа от страна на държавата, детето има право на заместваща семейна грижа 
(член 20). Дете с интелектуални или физически увреждания има право да живее в „условия, които 
осигуряват достойнството му, поощряват самостоятелността и улесняват активното му участие в 
обществото” (член 23)1. 

1.  Европейска експертна група по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността (2012), Общи европей-
ски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността
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ДЕфИНИЦИИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

КАКВО Е ИНСТИТуЦИЯ ЗА ДЕЦА?

Има различни разбирания за това какво означава „институция” или „институционална грижа”, които за-
висят от правната и културната рамка в съответната държава. Според един от подходите за дефиниране  
институция, институционалната грижа се определя според броя на настанените в нея. Ние възприемаме 
подхода2, според който дефиницията следва да се позовава на „институционалната култура”:

„Институция” е всяка форма на резидентна грижа, при която: 

• настанените са изолирани от по-широката общност и/или принудени да живеят заедно; 

• настанените нямат достатъчно контрол върху собствения си живот и върху решенията, които ги 
засягат; 

• изискванията на организацията се ползват с предимство пред индивидуалните потребности на 
настанените. 

Друго определение за институционална грижа за деца гласи:

„Институционална грижа е грижа в (често големи) резидентни структури, които не са построени около 
нуждите на детето или близо до семейната среда, или живот в малка група и притежават характеристики, 
типични за институционалната култура – обезличаване, рутинност, масовост и незачитане на индивидуал-
ните нужди, социална изолация, зависимост, липса на отчетност и др.”3

Съществуват различни видове детски институции, които у нас често се наричат „домове за сираци” или 
„сиропиталища”, въпреки че повечето от децата, настанени в тях, не са сираци. 

През 2012 г. относителният дял на настанените в домовете за бебета у нас деца, които имат един или два-
ма родители е 98.1%4.

В България т.нар. домове за деца представляват социална услуга, предоставяна в специализирана инсти-
туция, уредена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Институциите за деца у 
нас са 5 вида:

1) ДМСГД или Дом за медико-социални грижи за деца – настаняват се деца от 0 до 3-годишна възраст 
или до 7-годишна, когато са с тежки увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа

2) ДДЛРГ или Дом за деца, лишени от родителска грижа за деца от 3 до 6 – настаняват се деца от 
съответната възрастова група

3) ДДЛРГ или Дом за деца, лишени от родителска грижа за деца от 7 до 18 – настаняват се деца от 
съответната възрастова група

4) ДДУИ или Дом за деца с умствена изостаналост – настаняват се деца от 7 до 18-годишна възраст с 
увреждания на интелекта, т.е. различни заболявания и степен на умствено изоставане

5) ДДФУ или Дом за деца с физически увреждания – настаняват се деца от 7 до 18-годишна възраст 
с физически увреждания.

2.  Доклад на Специална експертна група по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността. Групата е 
сформирана през февруари 2009 г. от тогавашния комисар по заетостта и социалните въпроси Владимир Шпидла с цел да се 
занимае с реформата на институционалната грижа в Европейския съюз.

3.   Eurochild (2012), Работен документ. Деинституционализация и качествена алтернативна грижа за децата в Европа. Поуки и 
перспективи.

4.  Данни на НСИ



4  |

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ИНСТИТуЦИИТЕ ЗА ДЕЦА:

Брой деца, настанени в специализирани институции към 31.12.2012 г.: 5633 (2011: 6226)

Брой специализирани институции за деца към 31.12.2012 г.: 122

Инсти- 
туция

Брой 
институции 

Брой 
настанени деца 

Капацитет 
2011

2010 2011 2012 
АСП

2012 
ДАЗД

06.13 
ДАЗД

2010 2011 2012 
АСП

2012 
ДАЗД

06.13 
ДАЗД

2011 2012 
АСП

2012 
ДАЗД

ДДУИ 23 23 23 23 23 1220 1176 1185 618 583 1302 1302 1302

ДДФУ 1 1 1 1 1 54 48 34 70 70 70

ДДЛРГ 
(3 до 6 г.)

22 21 19 20 57 752 528 2361 412 1631 824 634 670

ДДЛРГ 
(7 до 18 г.)

52 51 48 47 2418 2155 1480 2676 2282 2218

ДМСГД* 32 31 30 31 30 2455 2319 2087 1578 1378 3756 3624 3708

ОБЩО 130 127 122 122 111 6899 6226 5633 4122 8628 7912 7968

Данни на АСП;  *Данни на НСИ

КАКВИ СА ПОСлЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕСТОЯ В ИНСТИТуЦИЯ?

Съществуват редица доказателства за вредата, която институците оказват върху развитието на детето. 

Институционалната грижа води до дълготрайни негативни последствия за здравето и психо-социалното 
развитие на децата.5 Институционалната грижа предразполага децата към умствени, поведенчески и со-
циални проблеми по-късно в живота.6 Изследванията показват, че при деца под тригодишна възраст е 
възможно институционализацията да потисне мозъчните функции по време на най-важния период от раз-
витието на мозъка, оставяйки трайни поражения върху социалното и емоционалното поведение.7

Примери за ефекти от институционализацията върху децата8

1) физическо развитие и двигателни умения:

- Теглото, ръстът и обиколката на главата са под нормата

- Проблеми със слуха и зрението поради лошо хранене и/или липса на стимулация

- Забавяне в развитието на двигателните умения, при по-лоши условия на живот – стереотипни 
действия, като люлеене на тялото и удряне на главата.

5.   К.Браун (K.Browne), 2009, Вредите от отглеждане в институция през ранното детство, „Спасете децата”, стр. 9-17
6. Пак там, стр. 17.
7. Пак там, стр. 15.
8.   Извадки от Таблица 5 Ефекти върху институционализацията на децата, Европейска експертна група по въпросите на прехода 

от институционална грижа към грижа в общността (2012), Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към 
грижа в общността
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2) Психологически последствия:
- Антисоциално поведение, липса на социални умения и проблеми с играта и взаимодействието с 

другите
- „Квази-аутистично” поведение, като закриване на лицето, люлеене на тялото или удряне на гла-

вата
- Търсене на внимание чрез агресивно поведение или самонараняване.

3) формиране на емоционална привързаност :

- Безразборно сприятеляване, свръх-дружелюбно отношение и/или поведение, лишено от за-
дръжки

- Отчаяна нужда от внимание и привързаност.

4) Интелект и език:

- Неразвити интелектуални способности и по-ниско IQ

- Беден речник, липса на спонтанна реч, проблеми с четенето.

5) Развитие на мозъка:

- Потискане на развитието на мозъка при малките деца, което води до неврологични и поведенчес-
ки дефицити, особено по отношение на социалното взаимодействие и емоциите, както и езика.

Освен, че са вредни за всички сфери на детското развитие,  институциите имат зловеща история на негли-
жиране, злоупотреби и насилие9. Проучвания10 показват, че в институциите за деца случаите на сексуално 
насилие са двойно повече в сравнение с общото население. В България проверка на ДДУИ от 2010 г. раз-
кри шокираща картина на недохранване и неглижиране, водещи до голям брой смъртни случаи11.

 КАКВО Е ДЕИНСТИТуЦИОНАлИЗАЦИЯ?

Съществуват редица дефиниции за деинституционализация, всяка от които разкрива в различна степен на 
пълнота отделни аспекти от процеса. Във всички случаи разбирането на деинституционализацията просто 
като закриване на институции е крайно ограничено и невярно.

Дефиниция на Юрочайлд (Eurochild):
Деинституционализацията на деца е държавна политика  и процес за реформиране на системата за алтер-
нативна грижа. Има следните цели:

- Намаляване на зависимостта от институционална и резидентна грижа за сметка на увеличаване на 
семейната и близка до семейната грижа в общността и услуги

- Превенция на отделянето на детето от родителите чрез осигуряване на адекватна подкрепа за 
децата, семействата и цялата общност

- Подготовка за напускане на системата за грижа, осигурявайки социално включване на навършили-
те пълнолетие и плавен преход към самостоятелен живот.

9.   Eurochild (2012), Работен документ. Деинституционализация и качествена алтернативна грижа за децата в Европа. Поуки и 
перспективи.

10.  Фондация „Ничии деца” (Nobody’s Children Foundation), Сексуално насилие срещу децата – проучване на явлението и мащаба 
на насилието срещу деца, отглеждани в специализирани институции, Варшава 2009-2010

11.  Български хелзинкски комитет, „Стотици детски смърти, неразследвани и предотвратими, голяма част от глад”, 
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/
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Дефиниция на уНИЦЕф:
Деинституционализацията е „целия процес на планиране, трансформиране, съкращаване и/или закрива-
не на резидентните институции, като в  същото време се създава разнообразие от други услуги за отглеж-
дане на децата,  регулирани от стандарти, основани на правата и ориентирани към резултатите”12

Дефиниция според Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Ре-
публика България”:
Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или 
близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институ-
циите. Това е процес на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите, създаване на нови 
възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността и протича на много нива: 

•	 Работа със семейства и специалисти от социалната сфера и близки до нея области  по превенция 
на изоставянето и институционализацията на деца с цел да се ограничи и постепенно прекрати 
постъпването на деца в институции, както и да се подкрепи реинтегрирането на децата в родните 
им семейства

•	 Реформа и работа в системата за социално подпомагане за реализиране на програми за социална 
подкрепа и закрила в подкрепа на родното и разширеното семейство за превенция на изоставя-
нето и отглеждане на децата в семейна среда

•	 Разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа, за да се създаде възможност за извеждане 
на децата от институциите или предотвратяване тяхното настаняване 

•	 Насърчаване развитието на осиновяването и приемната грижа с фокус върху развитие на услугите  
за деца 0-3 години

•	 Ангажиране на обществеността в подкрепа на децата, напускащи институции, за тяхното социално 
включване

•	 Поставяне на децата и семействата в центъра на работата на всички, работещи с деца.13 

 КАКВО Е АлТЕРНАТИВНА гРИжА И КОИ СА СОЦИАлНИТЕ уСлугИ В БългАРИЯ?

У нас понятието алтернативна грижа се използва за полагане на грижи за деца, отделени от родното им 
семейство, в алтернативни на институциите форми. В повечето европейски страни под алтернативна гри-
жа (alternative care) се разбира грижа за деца в алтернативни на родното им семейство форми, което зна-
чи, че институционалната грижа също е алтернативна. В този смисъл е важно да се разграничават двата 
вида разбиране за понятието. Тук използваме понятието алтернативна грижа в българския му контекст – а 
именно форми на грижа, алтернативни на институционалната. В България алтернативната грижа за деца 
се осъществява в различни форми на социални услуги за деца в общността. Социалните услуги са уредени 
в Правилника за прилагана на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и според мястото на тяхното пре-
доставяне те могат да бъдат социални услуги в общността или в специализирани институции. 

Според чл. 36 на ППЗСП социалните услуги в общността, като алтернатива на институционалната грижа за 
деца могат да бъдат: 

12. UNICEF (2010) At Home or in a Home?: Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe and Central Asia, стр. 52.
13. Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”
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1) От резидентен тип:

- Център за настаняване от семеен тип

- Кризисен център

- Преходно жилище

- Приют.

2) Приемна грижа

Дефиниции за социални услуги резидентен тип и приемна грижа от Допълнителните разпо-
редби на ППЗСП:

•	 „Социална услуга – резидентен тип“ е форма на социална услуга за задоволяване на ежедневните 
потребности за ограничен брой лица – не повече от 15, които предоставят възможност за живеене 
в среда, близка до семейната14

•	 „Център за настаняване от семеен тип“ е комплекс от социални услуги, които се предоставят в 
среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15

•	 „Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или 
друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказва-
не на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране 
на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, вклю-
чително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция

•	 „Преходни жилища“ са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на жи-
вот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана 
институция

•	 „Приют“ е комплекс от социални услуги, предоставяни временно в срок до 3 месеца на бездом-
ни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани 
с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно 
консултиране

•	 „Приемна грижа“ е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семей-
ство на роднини или близки или в приемно семейство.

 СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СОЦИАлНИТЕ уСлугИ В ОБщНОСТТА ЗА ДЕЦА:

Социални услуги в общността за деца към 31.12.2012 г.: 331 бр.

Социална услуга 2011 2012
Брой Капацитет Брой Капацитет

Дневен център за деца с увреждания 68 1806 71 1868
Център за обществена подкрепа 71 3276 88 3839
Център за настаняване от семеен тип 74 847 90 1029
Преходно жилище 15 126 15 126
Център за социална рехабилитация и интеграция 23 928 26 1018
Приют 5 80 5 80
Кризисен център за деца 10 109 14 140

14.  Допълнителни разпоредби, 16а, ППЗСП
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Център за работа с деца на улицата 11 186 12 216
Звено „Майка и бебе” 10 75 10 75
ОБЩО 287 7433 331 8391
Дневен център за деца и възрастни с увреждания 7 378 7 378

Данни на АСП

Общ брой деца, настанени в резидентни социални услуги в общността към 31.12.2012 г.:

Вид услуга Брой 
Център за настаняване от семеен тип 941
Преходно жилище 114
Кризисен център 88
Приют 51
ОБЩО 1194

Според писмо от МТСП15, по данни на АСП в края на 2012 г. броят на социалните услуги в общността 
за деца е 338 с общ капацитет 8769 места, като в края на 2013 г. той достига 369, с общ капацитет 9393 
места.

КАКВА Е РАЗлИКАТА мЕжДу ПРИЕмНА гРИжА И ОСИНОВЯВАНЕ?

Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом, защото родителите му не са в със-
тояние да полагат грижи за него. Приемните родители приемат детето като член на семейството, но без 
да го осиновяват. Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира 
основното право детето да расте и да се развива в семейна среда.

Има деца, чиито родители остават такива на детето си, макар че в определен момент са в криза или изпит-
ват трудност в отглеждането му. В такива случаи се прибягва към приемната грижа като по-добър вариант 
за детето, отколкото настаняване в институция. Това са ситуации, в които биологичните родители са живи и 
могат да се грижат за децата си, но поради някакво стечение на обстоятелствата в момента нямат възмож-
ност да го направят. Причината често пъти е тежко заболяване на родителите, криза в семейството и др. 
Приемната грижа е подходяща и за деца, които нямат друг начин да опознаят семейните взаимоотноше-
ния. Обикновено това са деца, които трайно са отглеждани в институция или са в риск да бъдат настанени 
в такава. 

При осиновяването, родителските права и задължения преминават върху осиновителя или осиновители-
те. Осиновяването едновременно осигурява родителска грижа и семейна среда за отглеждане на детето и 
удовлетворява естествения стремеж на човека към майчинство и бащинство.

Наред с децата, за които осиновяването е добро решение, в регистъра са вписани и деца, за които това 
не изглежда в най-добър интерес. Така например 13-годишно момиче, което познава биологичните си 
родители и е израснало в приемно семейство сега е включено в регистъра за осиновяване. Прилагаме 
нейното писмо, адресирано до Премиера и подготвено в рамките на инициативата „Загрижен за грижата“ 
на Националната асоциация за приемна грижа.

15.  Писмо от МТСП с изх. №92-80 от 19.02.2014 г.
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Здравейте господин Орешарски!

Аз съм Мария* на 13 год. от гр. Сливен и съм приемно дете. Мисля, че до сега не сте се докос-
вали до съдбата на деца като мен. Затова сега ще Ви разкажа моя кратък живот.

Родена съм в един късен есенен ден в едно село – без лекар. Родила съм се 1 кг. и 300 гр. и 33 см. 
Моята биогична майка е болна и не е знаела какво да прави. Открила ни е моята баба. Така 
след 18 часа са ме закарали в болница. Благодарение на грижите на лекарите съм оживяла. 
Моят късмет обаче не е имал близнакът ми, който умрял при раждането.

Пътят ми след родилния дом е бил кратък – веднага съм била настанена в дом, защото 
болната ми майка не могла да се грижи за мен. Имам спомени от там, който никога няма 
да забравя. Например леля Бистра, която не пропускаше случай да ни ощипе, или леля Мира, 
която ни удряше за най-малкото нещо. Имаше и една леля Миряна, която ако слушахме ни 
даваше близалки и ябълки.

Един ден, когато бях на 3 год. в групата ни дойде една какичка. Много исках някой да ме 
гушне и за това отидох при нея. Сгуших се и ми стана хубаво. Това беше най-хубавия ден в 
живота ми, защото нещата за мен се промениха. Аз станах част от нейното семейство. 
Тогава е нямало приемна грижа и те ме взимаха в почивните и празнични дни. Чаках с нетър-
пение тези моменти. Обичах да ме къпят и да ми правят прически. Обичах цветните дрехи, 
с които ме обличаха. Харесваше ми, когато ме прегръщаха и когато ме целуваха за лека нощ. 
Но когато трябваше да ме връщат сърцето ми се свиваше от страх и заприличвах на упла-
шено животинче. Страхувах се, че няма да ги видя пак. Но те не пропускаха тези дни, и аз 
започнах търпеливо да чакам.

Когато станах на 7 год. те станаха моето приемно семейство. Аз вече имах дом, мой дом, 
мое легло, където вече получавах целувки за лека нощ. Имах свои дрехи и вещи. И най-вече 
имах на кого да казвам „мама” и „тати”. Това не означава, че не виждах моите биогични 
родители. Редовно се виждах с тях. Биологичната майка ме обича – усещам го по допира й, 
по начина, по който ме гледа. И биогичния баща ми ме обича – виждам го в очите му. И аз ги 
обичам. Те са ми дали живот. Но аз обичам и моите приемни родители – те ми дават любов, 
нежност, закрила, сигурност.

Господин Орешарски, сега обаче отново съм объркана и ще Ви кажа защо. Аз имам биогични 
родители, които обичам. Имам приемни родители – и тях обичам. А сега на 13 год. ме впи-
саха за осиновяване. Кажете ми как да не съм объркана? Нормалните деца имат едно семей-
ство. Аз имам две и системата да ми намери трето! Моля Ви да ме разберете! Ние имаме 
душа, чувства…

Аз искам да израстна в моето приемно семейство, да успея в живота и когато си стъпя 
здраво на краката да помагам на мойте биогични родители. Не мога да си представя, че на 
13 год. ще приема друго семейство и ще свиквам с него. И Вие имате родители – бихте ли ги 
заменили? 

Моля Ви, господин Орешарски, помислете за децата с моята съдба (а ние не сме малко). Раз-
читаме на Вашето правилно решение. Ние вярваме във Вас и Вашата загриженост. Защото 
нашият живот зависи от Вас.

Това е от мен!
Весели празници!
    Мария

*Името и града на детето, както и всички цитирани имена са променени с цел конфиденциалност. 
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРИЕмНА гРИжА И ОСИНОВЯВАНЕ:

Към 31.12.2013 г.:
781 приемни семейства са утвърдени и вписани в регистъра през 2013 г.
От тях:

•	 25 доброволни приемни семейства
•	 756 професионални приемни семейства

1955 е общият брой вписани в регистъра приемни семейства към 30.12.2013 г.
От тях:

•	 128 доброволни 
•	 1827 професионални

1441 деца са настанени за отглеждане в приемна грижа през 2013 г.
От тях:

•	 115 в доброволни приемни семейства
•	 1326 в професионални приемни семейства

1943 е общият брой настанени деца в приемните семейства към 30.12.2013 г.
От тях:

•	 185 в доброволни приемни семейства
•	 1758 в професионални приемни семейства

Данни на АСП, http://www.asp.government.bg/, Приемна грижа

3188 е общият брой към края на 2013 г. на вписаните в регистъра деца, които могат да бъдат осиновени 
при условията на пълно осиновяване.

737 са национално осиновените деца за 2013 г., за 2012 г. броят е бил 739.

Данни от АСП, писмо с изх.№63-14 от 14.02.2014 г. 

Брой деца, вписани в Регистъра за международни осиновявания:

Период 
към 

31.12.2008г.
към 

31.12.2009г.
към 

31.12.2010г.
към 

31.12.2011г.
към 

31.12.2012г.
Брой деца 699 461 574 612 695

Източник: Министерство на правосъдието, 
(Трети, четвърти и пети консолидиран доклад по Конвенцията за правата на детето на ООН)

РОлЯТА НА НПО 

Национална мрежа за децата работи за гарантиране на правата и повишаване на благосъстоянието на 
семействата в България. В ежедневната си работа се водим от международните норми и националното 
законодателство, свързани с правата на детето, като основният акт в това отношение е Конвенцията 
на ООН за правата на детето. Като застъпници за подобряване на детското благосъстояние, ние рабо-
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тим за спазване на всички права на децата, гарантирани от Конвенцията. В това отношение постоянно 
отправяме предложения към отговорните институции за подобряване на законодателството и практи-
ката, участваме в разработването и усъвършенстването на регулациите, следим и сигнализираме при 
нарушени права на децата и семействата в България. Всичко това се случва с експертната подкрепа на 
нашите членове – 122 организации, които работят директно с деца и семейства, споделят предизвика-
телствата, които срещат в ежедневната си работа и със специфичната си експертиза предлагат решения 
на проблемите.  

НПО от Мрежата участват в процеса на деинституционализация от самото му начало. Те пилотираха и 
показаха добри практики в редица превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги, които инфор-
мираха националната политика и практика за децата и семействата в България. Организации – членове на 
Мрежата наблюдаваха ситуацията в домовете и сигнализираха за нарушения на правата на децата години 
преди старта на реформата. НМД и членове на Мрежата предложиха първата версия на Визия за деинсти-
туционализация на децата в България, на базата на която е изработена днешната Национална стратегия. 
НМД и членски организации участваха активно и в разработването на Плана за действие в изпълнение на  
Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

Към днешна дата НМД и членските НПО участват изключително активно във формирането, реализирането 
и мониторинга на политиката по деинституционализация в България. В качеството си на член на МЕРГ да-
ваме предложения за подобряване на комуникацията и координацията на процеса. Пилотираме и предос-
тавяме различни иновативни услуги. В последната си роля работим както директно с децата и семейства-
та, така и подкрепящо процеса на преход от институционална грижа към грижа в общността чрез обучения 
на различни професионалисти.

Работим активно и за разпространение в обществото на знанието и повишаване на чувствителността за 
деинституционализацията и необходимостта от такава политика. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА НмД В СфЕРАТА

Политики за гарантиране на правата и благосъстоянието на всички деца 
•	 Настояваме за промяна на философията от политики за деца в риск към политики за гарантиране 

правата и благосъстоянието на всички деца.

•	 Да се разработи самостоятелна семейна политика  с ясни цели, мерки и дейности и възприема-
нето на семейно ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние (со-
циално-икономически мерки, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, закрила на 
детето и др.).

•	 Да се проучат жилищните нужди и разработят национални и местни стратегии и програми с ясни 
цели, задачи и реалистично финансиране, които да  гарантират достъпа до социални жилища за 
най-уязвимите и младите семейства.

•	 Да се подобри ефективността на социалните помощи и плащания чрез въвеждане на цялостен 
подход за подкрепа на детето и семейството, чрез обвързване на социалните плащания със соци-
ална работа, т.к. настоящата система на парично подпомагане често инвестира късно ресурси в се-
мейното отглеждане на деца или ако реагира навреме, то е в недостатъчен размер. Да се подобри 
системата за мониторинг и оценка на действащите услуги за деца и семейства – от проследяване 
на изрядността на документацията към оценка на постигнатото в услугата за подобряване на ка-
чеството на живот на потребителите.

Деинституционализация
•	 Представители на НПО да участват пряко в управлението на процеса по деинституционализация 

в Междуведомствената работна група (МРГ) по деинституционализация на високо политическо 
ниво, за да се гарантира продължаване на процеса и взимането на правилните и адекватни реше-
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ния. МРГ е основният механизъм за координация, планиране и вземане на решения по цялостно-
то изпълнение на Плана за действие. 

•	 Да се разработи механизъм за реинвестиране на средствата от закрити институции и намалени 
капацитети в новите услуги в общността с цел гарантиране устойчивост на новите услуги. Въпреки, 
че има сформирана работна група, към днешна дата липсва финансов механизъм, който да гаран-
тира, че средствата за издръжка на съществуващите към момента специализирани институции, 
ще се насочат целево към новите услуги, които ще се разкрият в рамките на проектите по Плана за 
действие и ще започнат да функционират като делегирани от държавата дейности, когато приклю-
чи финансирането им по ОПРЧР. Това създава сериозен риск за осигуряването на устойчивост след 
приключване на проектите по оперативните програми. 

•	 Да се промени единния разходен стандарт за финансиране на услугата ЦНСТ по Компонент 2 на 
проекта по ОПРЧР, който финансира проекта за закриване на ДДУИ. В настоящия си вид стан-
дартът е на база реален брой потребители, т.е. бюджетът на ЦНСТ се определя в зависимост 
от броя настанени деца без оглед на факта, че има преки и косвени разходи за издръжката на 
услугата. 

•	 Да се обезпечи добро, ефективно и координирано управление на проектите към Плана за дейст-
вие. Необходима е координация на дейностите и ефективни форми на комуникация между еки-
пите на всички проекти от Плана за действие, както и осигуряване на добра координация на 
действията на регионално и местно ниво.

•	 Да се засили ролята на НПО и доставчиците на социални услуги, чрез възлагане и договаряне на 
повече дейности и отговорности в изпълнение на проектите по деинституционализация.

услуги 
•	 Да се приоритизира развиването на интегрирани иновативни услуги и мерки за превенция на 

изоставянето и подкрепа на детето и семейството. В рамките на изпълняваните към момента  
проекти, инвестициите в нови услуги са насочени основно към изграждане на резидентни услуги 
в общността, като ЦНСТ, защитени жилища и пр. Тези резидентни услуги ще спомогнат за извеж-
дане на децата и младежите, настанени в домовете, но не могат да предотвратят новите случаи 
на изоставяне. За тези услуги се разчита само на наличните в момента и на твърде ограничените 
възможности на общини и доставчици, да разкриват нови услуги, без които е невъзможно затва-
рянето на входа към институциите. Липсата на целеви мерки за развиване на интегрирани услуги 
за превенция на изоставянето, създава сериозен риск за цялостния напредък на процеса на деин-
ституционализация. Изостава допълващото развитие на здравни, образователни услуги, свързани 
с жилищно настаняване и отпускане на финансови помощи на база индивидуална оценка на кон-
кретната ситуация на семейството. 

•	 Да се промени философията и начина на финансиране на социалните услуги с цел прилагане на 
принципа „парите следват детето”. Финансирането на центрове, комплекси и др., следва да се 
реформира към финансиране на типове дейности, което ще подобри гъвкавостта на услугите и ще 
ги направи адекватни на индивидуалните потребности на всеки потребител.

•	 Да се облекчат процедурите за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско и нацио-
нално финансиране, свързани с услугите за деца и семейства в риск. Да се създадат условия за 
гъвкавост на проектите, които работят пряко с деца и младежи от специализираните институции. 

•	 Да се увеличи броя на социалните работници и да се подобри качеството на социалната работа. 
Състоянието на системата за закрила на детето остава тежка и неадекватна на процеса на деинсти-
туционализация. Служителите в ОЗД продължават да функционират в режим на стрес, опасност 
от прегаряне и недостиг на всички видове ресурси. Все още няма стандарти за социална работа 
с деца за натовареност и брой активни случаи на социален работник. Съществува текучество на 
постъпилите социални работници, което от своя страна затруднява работните процеси в систе-
мата. Дейностите по Проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за 
повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” се изпълняват формално. В 
края на 2012 г. социалните работници (“главен социален работник” и „социален работник”) от ОЗД 
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са 62916, а в края на юни 2013 г. служителите в отделите (вкл. юристи и психолози, но без „начал-
ник отдел”) са 72017. В същото време през 2012 г. в ОЗД са постъпили 35660 нови жалби, молби и 
сигнали за деца в риск, т.е. около 57 нови сигнала на социален работник. Необходимо е спешно 
да се разработят стандарти за социална работа с деца – натовареност и брой активни случаи на 
социален работник; да се формира професионален стандарт за компетенциите, които следва да 
притежават социалните работници и необходимите за придобиването им обучения; да се осигури 
въвеждащо, поддържащо обучение и професионална супервизия за всички социални работници; 
да се повиши и уеднакви разбирането за проектите по деинституционализация и да се работи в 
посока промяна на стереотипи. 

•	 Да се прилага модел на активна съвместна работа по превенция на изоставянето на новородени 
деца и деца в ниска възраст на всички заинтересовани страни на местно и централно ниво. Това 
ще намали броя на постъпващите на институционална грижа деца и ще подготви закриването на 
ДМСГД, съгласно националните стратегически документи. Да се въведат тези стандарти в обуче-
нието на медицинските специалисти и социалните работници в учебни заведения и като допълни-
телна професионална квалификация.

•	 Да се въведе единен финансов стандарт за услугата „приемна грижа”, за да се гарантира устой-
чивостта и услугата да стане държавно-делегирана дейност. Да се повишава капацитета на АСП и 
на общините за планиране и управление на приемната грижа. Да се уеднакви разбирането за ус-
лугата приемна грижа сред всички социални работници от ОЗД и към общините и да се обезпечи 
подкрепата на приемните родители. Включително да се въведат критерии и процедури за подбор 
на експерти, стандарти на работа и контрол върху нея.

•	 Да се разработи механизъм за наблюдение на качеството на социалните услуги за деца и семей-
ства, който да е ориентиран към резултатите и подобрението в качеството на живот на потреби-
телите.

•	 Да се гарантира най-добрият интерес на детето в осиновяването. Да се осигури възможност за 
достатъчно подготовка и да се зачита мнението на детето в целия процес. Да се регламентира за-
дължителен пакет услуги за подкрепа на кандидат-осиновителите и осиновителите. Включително 
да се изработи регламент и финансов стандарт на услуги за подкрепа и съпровождане на детето 
и осиновителите, както в периода на напасване, така и в следосиновителния период. Да се насър-
чава правото на осиновеното детето да има информация за своя произход и семейни връзки, да 
се улеснят процедурите за установяване на  биологичния произход и да се премахне практиката 
„разсиновяване”.

16.  АСП, Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № РД 04-99/14.05.2013 г.
17.   Трети мониторингов доклад по изпълнение на Плана за действие, общо (вкл. началник отдел) служители в 147отдела „ЗД” 

към 01.07.2013 г.: 867, стр. 57
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II. Образование

ТЕКСТОВЕ ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Чл. 28
1.   Държавите-страни по Конвенцията признават правото на детето на образование и с оглед на осъ-

ществяването на това право във все по-голяма степен и при еднакви възможности те по-специално 
трябва: 

А) да направят началното образование задължително и безплатно за всички; 

Б) да насърчават развитието на различни форми на средно образование, включително общо и 
професионално образование, като ги направят достъпни и на разположение за всяко дете и взе-
мат подходящи мерки, като въвеждането на безплатно образование и предоставяне на финан-
сова помощ в случай на необходимост; 

В) да направят висшето образование достъпно за всички на основата на способностите и с всич-
ки подходящи средства; 

Г) да направят образователната информация и тази за професионално обучение и ориентация 
налична и достъпна за всички деца; 

Д) да вземат мерки за насърчаване на редовното присъствие в училищата и намаляване процен-
та на децата, напуснали училище. 

Чл. 29

Държавите-страни по Конвенцията се споразумяват, че образованието на детето трябва да бъде насо-
чено към: 

А) развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и физически способности 
до най-пълния им потенциал; 

Б) развитието на зачитането на човешките права и основните свободи и на принципите, провъз-
гласени в Устава на Организацията на обединените нации. 

ДЕфИНИЦИИ НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 Ранно детско обучение и грижа
Ранното детско обучение и грижа е мултидисциплинарен подход за грижа и подпомагане на моторното, 
сензорно, когнитивно, емоционално и здравно развитие на децата от 0-7 години. 

Ранното детско обучение и грижа включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му 
развитие до седмата му година, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и 
грижа, което ще му гарантира най-доброто развитие. Добрите европейски и световни практики показват, 
че инвестициите в програми и политики за ранно детско развитие и грижа за деца от 0-7 годишна възраст 
значително намаляват риска от повтаряне на учебни класове и отпадане от училище, влошено здраве и 
недохранване. 
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училищно образование
Училищното образование е образованието в държавни, общински или частни училища. В България то е 
задължително до 16-годишна възраст. Според степента си е основно и средно, а според подготовката – 
общо и професионално. Училищното образование осигурява обучението и възпитанието на учениците 
в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна 
реализация в гражданското общество. 

Защитено училище
Защитено училище е училище, което, ако бъде закрито, би се нарушил достъпът до образование. Защите-
ните училища имат специално финансиране и статут, а критериите за тяхното определяне и списъкът им 
се приема с акт на Министерски съвет. За защитено се определя държавно или общинско училище, което, 
ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км 
до най-близкото друго училище. За планинските райони освен километрите ще се отчита разчлененост на 
релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура, денивелация. Защитените училища 
ще получават ежегодно допълнително финансиране, като само за постоянните разходи то ще бъде в раз-
мер на 25 000 лв. за всяко училище. 

Средищно училище
Средищно училище е училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общи-
ната, където се обучават учениците от населените места, където няма съответно училище. 

Приобщаващо образование
Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни 
или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в усе-
щането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приобщаването 
не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение на 
всички деца. 

Здравно образование
Световната здравна организация определя здравето като състояние на пълно физическо, психическо и со-
циално благополучие. Здравното образование, насочено към развитие на умения, е подход за създаване 
или поддържане на здравословен стил и условия на живот чрез развитие на знания, нагласи и особено 
умения, при който се използват разнообразни методи на учене чрез опит и преживяване със специален 
акцент върху активните методи. 

Здравното образование в широкия смисъл се разбира като преподаването на здраве и здравословно по-
ведение. То се прилага чрез планиране и въвеждане на последователна програма за деца и млади хора, 
която се предоставя от обучени специалисти с цел насърчаване развитието на здравни знания, умения, 
свързани със здравето, и положителното отношение към здравето и благосъстоянието.

гражданско образование
Гражданското образование предполага обучение и възпитаване на ценностите на демократичното обще-
ство у децата и учениците, като толерантност към различията, гражданско участие, познаване на правата 
и задълженията и др. Една от целите на гражданското образование е да формира в учениците гражданско 
съзнание, навици и ценности. 
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междукултурно образование
Междукултурното (интеркултурно) образование е свързано с идентичностите на човека – групова, етно-
културна, национална, глобална и решава проблемите, породени от различията между тях и идентично-
стите на другите хора. Междукултурното образование е процес, който цели разбирането, приемането 
и конструктивните отношения между хората от различни култури. В идеалния случай, този процес дава 
възможност на участниците да гледат на различните култури като източник на учене и да приемат и ува-
жават съществуващите различия. Междукултурното образование цели изграждане на чувствителност и 
отношение към собственото културно наследство и на разбиране, че нито една култура не е по-висша 
от друга. 

Дуална система
Под дуална система на обучение се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно 
на две места – в професионално училище и предприятие. Тя предполага 20% теория и 80% практика, 
реална работа във фирма, с продължителност между 2 и 4 години, заплащане  на труда и договор за 
обучение. 

PISA
Programme for International Student Assessment (PISA) (програма за международно оценяване на ученици-
те) е международно проучване, което се провежда на всеки три години, което проверява уменията и зна-
нията на учениците на 15-годишна възраст. PISA разработва тестове, които не са пряко свързани с учебните 
програми. Тестовете и задачите в PISA са разработени така, че да оценяват до каква степен в края на задъл-
жителната си образователна подготовка учениците могат да прилагат знанията си в ситуации от реалния 
живот и са подготвени да участват пълноценно в обществото. 43.8% от децата на 15-16 години в България 
са под критичния праг на математическата грамотност, сп. PISA 2012. 39.4% от децата са под критичния 
праг на функционална грамотност. 

Специални образователни потребности (СОП) 
Децата имат специални образователни потребности (СОП) тогава, когато имат обучително затруднение, 
което има нужда да се адресира от специални образователни средства и методи. Децата имат обучителни 
затруднения, ако: 

А) им е значително по-трудно да научат нещо, отколкото на мнозинството деца на същата възраст; 

Б)  имат физическо или умствено нарушение, което им пречи да се възползват от образователната 
среда, предвиждана за децата на същата възраст. 

Ресурсен учител
Ресурсният учител е специален педагог или учител, преминал обучение за работа с деца със специални 
образователни потребности и работи с детето в училище под формата на индивидуални занимания в спе-
циално обособен кабинет или го подкрепя по време на заниманията в група в класната стая. 
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 СТАТИСТИКА, ДАННИ И фАКТИ

Обхват на населението по степени на образование

Население на 25-64 навършени години по степен на завършено образование (в%)

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общо 100 100 100 100 100 100

Основно и по-ниско 
образование

25.6 22.6 22.5 22.1 20.6 19.9

Средно 
образование

52.5 55.1 54.8 54.9 56.2 56.9

Висше – степен 
професионален 
бакалавър

4.5 4.3 4.3 3.8 3.7 3.4

Висше – бакалавър, 
магистър, доктор

17.4 18.1 18.8 19.2 19.5 19.8

Източник: Наблюдение на работната сила, НСИ
Коефициентите са изчислени на база средно годишно население.

За първи път при Преброяване 2011 г. е включена категорията „никога непосещавали училище”. Броят на 
тези лица е 58.0 хил. или 0.98% от населението на възраст 7 – 64 навършени години. Тревожен е фактът, че 
те никога не са се включвали в образователната система.

Относителният дял на младежите на възраст 20 – 24 години със завършено най-малко средно образование 
през 2011 г. се повишава на 85.5%, като увеличението спрямо предходната година е в размер на 1.1 % на 
база 2010 г. или 1.8 % на база 2009 г.

Общообразователни училища по вид (2012/13 г.)

ОБЩО 2 040

Начални (I-IV клас) 152

Основни (I-VIII клас) 1 337 

Прогимназии (V-VIII клас) 10 

Гимназии (IX-XII клас) 140 

Средни общообразователни училища
(I-XII клас) 401

От общия брой частни училища 69

Броят на професионалните гимназии в България за учебната 2012/13 г. е 416. 
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Учащи и напуснали по причини и степен на образование

година 2011/12 2010/11

Учащи: 758 962 781 665

Напуснали: 18 450 18 766

I-IV клас

Учащи: 252 372 255 086

Напуснали: 5 678 5 596

В това число: 

Поради нежелание: 324 371

Поради семейни причини: 2 630 2 658

Заминали в чужбина: 2 362 2 237

V-VIII клас

Учащи: 221 274 219 980

Напуснали: 6 749 6 994

В това число:

Поради нежелание: 1 018 1 177

Поради семейни причини: 3 169 3 418

Заминали в чужбина: 2 093 1 939

IX-XIII клас

Учащи: 282 512 303 375

Напуснали: 6 016 6 134

В това число:

Поради нежелание: 1 661 1 925

Поради семейни причини: 3 176 3 047

Заминали в чужбина: 912 876

Професионални колежи с прием след средно образование

Учащи: 2 804 3 224

Напуснали:  7 42

В това число:

Поради нежелание: N/A 16

По семейни причини: 3 17

Заминали в чужбина: N/A 7

Положителна тенденция се забелязва в стойностите на показателя „дял на преждевременно напусналите 
образованието сред населението на възраст 18 – 24 години”, които продължават да намаляват, от 17.3% 
през 2006 г. на 14.7% през 2009 г. на 13.9% през 2010 г. и на 12.8% през 2011 г.

Тези данни са добра предпоставка за постигане на Национална цел 4 „Дял на преждевременно напус-
налите образователната система” от „Националната програма за реформи”, който трябва да спадне 
до 11% до 2020 г., а делът на 30–34-годишните със завършено висше образование да достигне 36% до 
2020 г.
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Нетен коефициент на записване на населението (в проценти)

Година 2012/13 2012/11
Начално образование (I-IV клас) 95.4 95.8
Прогимназиално образование 
(V-VIII клас)

81.0 81.8

Средно образование (IX-XIII клас) 82.1 81.3
Професионално обучение след средно 
образование

0.4 0.5

Нетният коефициент на записване на децата в детските градини (изчислен в проценти като броя на учащи-
те в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата 
възрастова група) за 2012/13 година е 82.1%, а за 2011/12 – 81.5%. 

Ученето през целия живот е ключовият фактор за постигане на общата за ЕС цел – конкурентна и динамич-
но развиваща се икономика, базирана на знанието, като съчетава формалните, неформалните и самостоя-
телните образователни форми и програми. Предвид заложената европейска цел 15% от лицата да участват 
в учене през целия живот към 2020 г., за ЕС 27 понастоящем този показател е 8.9%, а за България – едва 
1.3% за лицата на възраст между 25 – 64 г. през 2011 г. и 1.5% през 2012 г.

  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА НмД В СфЕРАТА

Интегриран подход към ранното детско развитие
• Да се дефинира конкретното приложение на разработените стандарти за деца от 0-3 години и 

потенциалните им ползватели;

• Да се предприемат действия за изработване на стандарти за ранно детско развитие за възрастта 
от 3-7 години;

• Да се проучат и анализират съществуващите добри практики за ранно детско развитие с оглед 
тяхното използване и прилагане на други места в страната;

• Да се регламентират законово и създадат възможности за развиване на различни алтернативни 
образователни услуги, които да могат да посрещнат различните нужди на различните деца. Дос-
тавчиците на услуги за грижа и развитие в ранното детство в европейските страни обикновено са 
в широк спектър - публични институции, НПО, частни, общностни или домашно базирани форми, 
към каквато практика би трябвало да се стреми и България като член на ЕС.

Качество в образованието
• Да се преразгледат нормативните документи, които разпределят отговорностите по обхващането 

на децата в образование между местни власти, училища и други отговорни институции, с оглед 
постигане на ясна, непротиворечива и лесно приложима в огромните мащаби на образователната 
система процедура за изпълнение на отговорностите по обхващането на децата;

• Да се преразпределят отговорностите за трите програми, 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 общините – 
отговорностите за безплатните закуски и транспорт;

• Да се продължат усилията за модернизация на училищното образование в частта адекватност на 
потребностите на децата и максимално използване на съвременни методи и средства, които пря-
ко влияят върху мотивацията за успешно учене и успешно завършване на образование както на 
децата, така и на семействата;
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• При квалификацията и подкрепата на учители и директори във връзка с новото учебно съдържа-
ние да се показва обвързаността на новите учебни програми с нови методи на преподаване, които 
целят определена промяна в нагласите на мислене и поведение на ученика;

• Да се въведе съвременна ефективна система за оценяване на преподаватели, преподавателски 
практики и квалификационни форми. 

Приобщаващо образование
• Да се диференцира единен разходен стандарт за издръжка на дете/ученик със СОП според сте-

пента на нарушението/увреждането с цел адекватно и целево обезпечаване на финансирането на 
подкрепяща среда в общообразователните учебни заведения. Липсата на сигурно и достатъчно 
финансиране за изграждането на подкрепяща инфраструктура е съществена бариера пред прие-
ма на деца със СОП в общообразователните училища;

• Да се приложи принципът на оценка на училищната среда към момента на прием на дете със СОП 
и да се калкулират действително необходимите средства, така че интегрираното обучение да е ре-
ално възможно, а не формално такова. Този принцип да замести средната сума, която се изплаща 
като добавка за издръжката на всички деца и ученици със СОП. По този начин бюджетът за тази 
добавка ще се разпредели веднъж според степента на увреждането и респективно нуждите на 
детето и втори път -  според нуждите на училището към момента на прием;

• Добавката да се отпуска за деца и ученици с нарушения и увреждания, а не само за такива, които 
използват ресурсно подпомагане;

• Да се включат качествени показатели, които да измерват удовлетвореността на целевите групи и 
свързаните лица от изпълнените дейности по ключови проекти и програми от национално значе-
ние;

• Да се съгласуват всички политики в сферата на образованието и в частност на приобщаващото 
образование с експерти от неправителствения сектор за гарантиране на прозрачност, демократич-
ност и за използване на капацитета, който НПО са изграждали с години и чрез активна практическа 
дейност;

• Да се подкрепят програмите и проектите, насочени към включване на децата от маргинализира-
ните общности в различни форми на обучение. 

гражданско и здравно образование
• В новия Закон за училищно образование да се определи форма и механизъм за въвеждане на сис-

темно, съвременно и отговарящо на потребностите на децата и младите хора здравно и сексуално 
образование;

• В хода на разработване на програми и стандарти за здравно образование да бъдат включени екс-
перти и организации, които традиционно работят в тази област. Да се насърчи използването на 
съществуващи добри практики.  Да се осигури подготовка на учителите за водене на здравно об-
разование с интерактивни методи;

• Да се положат специални усилия за широко информиране на обществото и да се осигурят възмож-
ности за отворен консултативен процес с всички заинтересовани групи;

• Да се установи работещо и ефективно партньорство между институциите, отговорни за здравето и 
благосъстоянието на децата и младите хора;

• Да се интегрират позитивни подходи в съществуващите системи за дисциплиниране, заложени в 
Правилниците за вътрешния ред на училищата;

• Да се включи гражданско образование в учебното съдържание.
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Промени в Закона за туризма 
• Да се разшири приложното поле на Закона за туризма, така че той да обхваща организиран детски 

и ученически отдих и туризъм, предлаган в рамките на социалните услуги от съответните достав-
чици (в общността и в специализираните институции), школи, клубове, центрове за работа с деца 
и други форми за работа с деца; 

• Да се прецизира целевата група – деца и младежи до завършване на средното им образование; 

• Да се даде легална опция в Закона организирането на пътувания за деца и ученици да бъде отго-
ворност на ръководителите на институциите и организациите, които се занимават с тяхното обра-
зование и социализиране и да става по тяхна преценка с или без участието на туроператор, при 
спазване на общовалидни правила за безопасност и сигурност на децата и учениците;

• Да се промени изискването за пътуване само в светлата част на денонощието. Необходимо е да се 
диференцират видовете туристически пътувания, като се вземе предвид, че сред тях има и такива, 
които често не изискват настаняване и нощувка. Такива са например посещения на театрална по-
становка, концерт, опера и др., които не изискват настаняване и предвиждат детето да се завърне 
у дома още същия ден. След посещение на такива мероприятия през зимния сезон, житейската 
логика налага пътуването до дома да се случи в тъмната част на денонощието. Предлагаме да се 
въведе забрана за пътуване в конкретни часове – например от 23 до 06 часа през лятото и от 22 до 
06 часа през зимата.
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III. Здраве

ТЕКСТОВЕ ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Чл. 24
1.   Държавите-страни по Конвенцията признават правото на детето да се ползва от най-високия дос-

тижим стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги за лечение на заболяванията и 
за възстановяване на неговото здраве. Държавите-страни по Конвенцията се стремят да осигурят 
никое дете да не бъде лишено от правото си на достъп до такива здравни услуги.

2.   Държавите-страни по Конвенцията полагат усилия за осигуряване на пълното прилагане на това 
право и по-специално предприемат подходящи мерки с цел: 

А) да намалят смъртността при кърмачетата и децата; 

Б) да осигурят на всички деца необходимата медицинска помощ и здравни грижи, като основно 
внимание се отделя на развитието на основните здравни грижи; 

В) да се борят срещу болестите и недохранването, включително в рамките на основните здравни 
грижи, като наред с другото използват лесно достъпни технологии и доставят хранителни про-
дукти и питейна вода, вземайки под внимание опасностите и рисковете от замърсяването на 
околната среда; 

Г) да осигурят на майките подходящи грижи преди и след раждането; 

Д) да осигурят на всички групи в обществото, и по-специално на родителите и децата, информа-
ция относно здравето и изхранването на детето, предимствата на кърменето, хигиената и здра-
вословността на околната среда и предотвратяването на нещастните случаи, както и обучение и 
съдействие за използването на тази информация; 

Е) да развиват здравната профилактика, консултациите за родителите и просветната дейност и 
услугите в областта на семейното планиране. 

3.   Държавите-страни по Конвенцията вземат всички подходящи и ефикасни мерки за премахване на 
традиционните практики, които нанасят вреда на здравето на децата. 

 ДЕфИНИЦИИ НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Национална мрежа за децата споделя разбирането,  на Световната Здравна Организация, че здраве е със-
тояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие, а 
не само отсъствие на болест или увреждане.

Болнична и доболнична помощ
Болнична помощ, която се получава в многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) или в други 
специализирани болнични заведения (университетски болници, акушеро-гинекологични болници и др.). 
По определението в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебното заведение за болнична помощ е 
заведение, в което лекари, с помощта на други специалисти и помощен персонал, извършват следните 
дейности:

•	  Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да бъде постигната в ус-
ловията на извънболничната помощ

•	 Родилна помощ
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•	 Рехабилитация
•	 Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от друго лечебно заведение;
•	 Медико-козметични услуги
•	  Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната за-

конодателство
•	 Учебна и научна дейност

Доболнична помощ е тази, която се получава в дома на пациента, в диагностично-консултативните центро-
ве (ДКЦ), в центровете за спешна медицинска помощ. Лечебните заведения от системата на доболничната 
помощ извършват диагностична, лечебна и профилактична дейност по всички медицински специалности; 
диспансеризация; разполагат с медико-диагностични звена за образна диагностика и клинично-лабора-
торни изследвания; подготвят се документи за представяне пред ТЕЛК; издават се медицински удостове-
рения за работа в страната и чужбина, брак, осиновяване, удостоверения за правоспособност за управле-
ние на автомобил и др.; извършват се съдебно-медицински експертизи. 

Психично здраве
Психичното здраве е термин, който описва емоционалното благосъстояние и качеството на възприятие 
или липсата на психични разстройства. Понятието „психично здраве“ се различава от разбирането за поня-
тието „психиатрия“, която се занимава само с клиничните аспекти на проблемите, свързани с психичното 
здраве. Психичното здраве може да бъде свързано с качеството на живот.

Емоционално здраве е термин, който се използва да означи емоционалните аспекти на психичното здра-
ве. Хората, които имат добро емоционално здраве, са способни да се справят с предизвикателствата, да 
градят силни и здрави взаимоотношения и да се възстановяват от спънките и временните неуспехи.

Детска смъртност
Детската смъртност се мери като съотношение между броя на умрелите деца на възраст от 0 до 1 година 
на 1000 живородени деца за съответен период. 

Ранна интервенция 
Ранната интервенция за деца е мултидисциплинарна, координирана услуга, свързана с развитието на деца 
на възраст между раждането и три години, за които има опасения по отношение на развитието. Ранната 
интервенция е подход за решаване на проблемите заедно с родителите – тя е изнесена услуга и се осъ-
ществява в дома на детето, а посещенията се извършват от мобилен екип от специалисти – рехабилитатор, 
специален педагог, логопед. 

Интегрирани здравно-социални услуги
• Семейно-консултативен център (СКЦ) е иновативна междусекторна услуга, която обединява 

комплекс от интегрирани социални, здравни и образователни услуги и мерки за превенция 
и подкрепа на малки деца и семейства в риск с голям мобилен компонент за обхващане на 
най-уязвимите общности, живеещи в обособени квартали или в изолирани населени места в 
общината и областта. Специфика на СКЦ, за разлика от другите социални услуги в общността 
е, че се предоставя на място, в средата на обитаване на ползвателите й – в училища, родилни 
домове. Тя е насочена предимно към превантивна дейност и предоставя комплексна подкрепа, 
т.е. работи се не само с нуждаещото се дете, а с цялото семейство, което определя средата, 
където детето живее. 

• Център за майчино и детско здраве се организира на областно ниво и предоставя комплекс от 
здравно-социални, здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни коор-
диниращи и насочващи услуги на семейства, и в частност на бременните, родилките и децата до 
3-годишна възраст, като има за цел подобряване на извънболничното обслужване на майките и 
малките деца. Здравно-социалните услуги се предоставят основно в дома на семействата чрез 
структурирани домашни посещения, съобразени с конкретните потребности и рискове за здраве-
то и развитието на детето. 
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• Център за ранна интервенция за деца от 0-3 г. Ранната интервенция касае бебета и малки деца, 
за които се е установило, че имат или има риск да развият някакво увреждане, при което са нали-
це специални потребности, оказващи влияние върху цялостното им развитие. Услугите по ранна 
интервенция подпомагат бебета и малки деца с увреждания и техните семейства, като посрещат 
нуждите им, търсят възможности за развитие, постигат житейски цели и чрез превенция намаля-
ват до минимум проявата на увреждането и неговата тежест. Услугите идентифицират и посрещат 
потребностите на децата в пет области на развитие: физическо и двигателно; когнитивно; афектив-
но; социално и говорно общуване; адаптация и автономност. 

• Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни здравни грижи. 
Това е услуга от резидентен тип за временна специализирана грижа за деца, в която се предоста-
вят допълнителни грижи за здравето им, необходими поради характера, тежестта и продължител-
ността на заболяването, състоянието или увреждането и които семействата им не могат да пре-
доставят в домашна среда. За 6-8 деца на възраст до 7 години, за различен период, в зависимост 
от отчетените индивидуални потребности. 

• Център за психично здраве за деца от 0-3 г. Това е интегрирана здравно-социална услуга за деца с 
проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социал-
но изключване, и техните семейства, която е базирана в общността и се осъществява от интердис-
циплинарен екип. Екипът включва специалисти в областта на детската психиатрия и психология, 
психотерапията, клиничната социална работа, социалната рехабилитация и интеграция на деца с 
психични проблеми. 

• Дневен център за деца с увреждания от 0-3 години. Тези центрове предоставят социални услуги, 
които създават условия за цялостно обслужване през деня на деца до 3-годишна възраст с физи-
чески и/или психически увреждания и се нуждаят от ежедневна рехабилитация и психотерапев-
тична подкрепа. Центровете ще предоставят услуги и за семействата на децата. 

Здравен медиатор
Човек, който подобрява/опосредства връзката между ромската или друга малцинствена етническа общ-
ност с местните власти в областта на здравеопазването. В момента работят близо 150 здравни медиатори 
в 90 общини в България. 

 СТАТИСТИКА, ДАННИ И фАКТИ

Раждаемост и детска смъртност
В България през 2013 г. са родени 61 774 бебета, сравнено със 69 678 през 2012 г. Родените през 2011 г. 
деца са 71 402, а броят на абортите през 2011 г. възлиза на 31 176. След 2009 г., броят на родените деца 
в страната намалява с всяка година. През 2012 г. броят на недоносените новородени е 5 750, което пред-
ставлява 8.3% от живородените, докато през 2011 г. броят на недоносените новородени е бил 5941, (8.4% 
от живородените), колкото е и през 2010 г. Около 145 000 семейства у нас имат репродуктивни проблеми 
(данни на сдружение „Зачатие”). 

През 2012 г. в страната са умрели 536 деца на възраст до 1 година (601 за 2011 г.), като коефициентът на 
детската смъртност е намалял от 8.5‰ през 2011 г. на 7.8‰ през 2012 г. Въпреки това детската смъртност 
остава висока. 

В селата показателят остава по-висок от този в градовете (съответно 9.6‰ и 7.1‰). Причини за това могат 
да се търсят във влошаване на социално-икономическите условия в селата, ограничения достъп до здрав-
ни услуги, по-ниското образование и култура.

Областите с най-висок коефициент на детска смъртност през 2012 г. са Сливен (16.6‰), Монтана (14.4‰), 
Разград (13.1‰), а с най-ниска – Благоевград (2.3‰), Смолян (2.6‰) и София град (4.4‰). 
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Продължава да бъде висок коефициентът на детската смъртност, независимо от изразената положителна 
тенденция към снижаване – 7.8‰ през 2012 при 8.5% за 2011 г. Въпреки това, детската смъртност остава 2 
пъти по-висока, отколкото в ЕС (за 2011 г. - 3.9‰). По данни на Националната здравно-осигурителна каса, 
12% от децата не се проследяват от общопрактикуващ лекар/ педиатър. В селата показателят е по-висок от 
този в градовете. Причини за това могат да се търсят във влошаване на социално-икономическите условия 
в селата, ограничения достъп до здравни услуги, по-ниското образование и здравна култура. Областите с 
най-висока детска смъртност са Сливен (16.6‰) и Монтана (14.4‰), а с най-ниска – област Благоевград 
(2.3‰), Смолян (2.6‰) област София (4.4‰). 

Брой лекари
През 2012 г. в България практикуват 28 643 лекари със специалност, като 31.3% от тях са в Югозападен 
район, 9.8% обслужват Северен централен район и 12.4% - СЗР. Осигуреността на системата с човешки 
ресурси се доближава до средните европейски показатели на фона на прогресивно влошаване на въз-
растовата структура на медицинските специалисти, недостатъчен брой обучаващи се студенти и уве-
личаване на броя на медицински специалисти, желаещи да търсят професионална реализация извън 
страната.

Брой лечебни заведения 
По данни на НСИ и НЦОЗА през 2012 г. в страната има 339 лечебни заведения за болнична помощ, като от 
гледна точка на собствеността е формирана смесена публично-частна система за болнична помощ. Най-
голяма концентрация на лечебни заведения има в Югозападен район (96), следван от Южен централен 
(67), а най-малка е тя в Северен централен – 35 и Североизточен – 33, като за последните две години 17 
общински болници преустановяват дейността си. Осигуреността на населението с болнични легла през 
2012 г. е 66.3 на 10 000 души, при средно нивото в ЕС 27 за 2010 г. – 53.8 на 10 000 души. Предвид това, 
основните нужди в сектора не са свързани с допълнителна инфраструктура, а са предимно от повишаване 
на нейното качество и високотехнологична осигуреност, както и от осигуряване на адекватен брой специа-
листи по райони. 

 ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА НмД В СфЕРАТА

майчино и детско здраве
• Да се идентифицират и анализират причините за здравното неосигуряване на бременните жени 

и търсене на механизми за противодействие като част от целенасочена държавна политика;  
• Да се анализират данните от извършените прегледи на здравно неосигурени бременни жени с 

участието на представители на администрацията, медицински специалисти, неправителствени 
организации, здравни медиатори с цел усъвършенстване на механизмите за достъп на здрав-
но неосигурените бременни до профилактични прегледи и проследяване на здравните ефекти 
върху населението;

• Да се предостави възможност за профилактични прегледи за бременни здравно неосигурени 
жени и по отношение на заболявания, които не са в пряка връзка с бременността и раждането, 
но имат отношение към здравето на бременната жена и на плода;

• Да се изработи гарантиран пакет от минимални здравни услуги за децата;
• Да се прекратят дискриминационните нагласи и практики по отношение на децата от маргина-

лизирани групи;
• Да се събират данни за децата без личен лекар и последователна медицинска грижа и предприе- 

мане на мерки за покриване на дефицитите;
• Трудно достъпните и отдалечени населени места да бъдат приоритет при реализирането на дей-

ностите от Националната здравна стратегия и Стратегия за модернизация и достъпност на спеш-
ната помощ в България.

• Да заработи единен регистър за деца с увреждания и данните в него да могат да се поддържат 
и използват, като база данни за нуждите на МЗ и на структурите на МТСП;
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• Да се събира по-подробна информация за броя на диагностицираните деца, колко от тях полу-
чават рехабилитация и специализирана грижа, колко не получават и са деца в риск;

• Да се предприемат спешни мерки за намаляване на детската смъртност в областите с най-висо-
ки показатели като Сливен, Монтана, Разград;

• Да се приоритизират мерки за намаляване на въздействието на рисковите фактори за здравето 
на бременната и новороденото.

Психично здраве 
• Изготвяне на график за разкриване на детски специализирани заведения за лечение и консул-

тиране на психични проблеми, в т.ч. и за деца, употребяващи наркотици, и постепенно изпъл-
нение на този график;

• Въвеждане на програми за промоция на психично здраве при децата, както и превантивни про-
грами за грижи за деца с психични разстройства и техните семейства;

• Да се направи анализ на потребностите от специализирана помощ и специализирани здравни 
услуги за психично здраве за децата и юношите с прояви на психично страдание, които напускат 
институциите и тези, които попадат във функциониращите социални услуги за деца в риск;

• Да се насърчи съчетаването на съществуващите ресурси за предоставяне на специализирани 
услуги, като се използва съществуващия опит (например Русе – комбинирането на Дневен ста-
ционар със социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция)

Ранна интервенция 
• Да се постигне устойчивост на услугата „ранна интервенция” и да се наблегне на работата със 

семейството, а не само с детето; 
• Да се изработи стандарт за услугата „ранна интервенция”; неправителствените организации 

също да си изработят модел за проследяване на резултатите и ефективността на услугата; 
• Включване на мерки за обучение на социални работници и на стандарт за социална работа. 
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IV. Детско правосъдие

ТЕКСТОВЕ ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Член 3:
1.  Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до 
децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпома-
гане, от съдилищата, административните или законодателните органи.

Член 37:
Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват:

 а)  никое дете да не бъде подлагано на изтезания или друго жестоко, нечовешко или унизител-
но отнасяне или наказание.  Нито смъртно наказание, нито доживотен затвор без възмож-
ност за освобождаване няма да се налагат за нарушения, извършени от лица под 18-годишна 
възраст;

 б)  никое дете да не бъде лишено от неговата свобода незаконно или произволно.  Арестуване-
то, задържането или осъждането на лишаване от свобода на дете следва да бъде в съответ-
ствие със закона и да се използува само като крайна мярка и за най-краткия възможен срок;

 в)  всяко дете, лишено от свобода, да бъде третирано хуманно и като се зачита достойнството, 
присъщо на човешката личност, и по начин, който взема предвид нуждите на лицата на не-
говата възраст.  По-специално всяко дете, лишено от свобода, трябва да бъде отделено от 
възрастните освен ако се прецени, че висшите интереси на детето изискват да не се прави 
това, и да има правото да поддържа контакти със семейството си чрез кореспонденция и 
посещения освен при изключителни обстоятелства;

 г)  всяко дете, лишено от свобода, да има право на незабавен достъп до правна и друга необхо-
дима помощ, както и правото да оспорва законността на лишаването си от свобода пред съд 
или друг компетентен, независим и безпристрастен орган и на бързо решение по всякакви 
такива дела.

Член 40
1.  Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете, което е заподозряно, обви-
нено или признато за виновно в нарушаване на наказателния закон, да бъде третирано по начин, съв-
местим с чувството за достойнство и собствена стойност на детето, който укрепва зачитането от детето 
на основните права и свободи на човека и който взема предвид възрастта на детето, необходимостта 
да се подпомага реинтеграцията на детето и поемането от него на конструктивна роля в обществото.

2.  За тази цел и зачитайки съответните разпоредби на международните документи, държавите – стра-
ни по Конвенцията, по-специално осигуряват:

 а)  никое дете да не бъде заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на 
наказателния закон по причина на действия или бездействия, които не са забранени от на-
ционалното или международното право по време на извършването им;

 б)  всяко дете, заподозряно или обвинено в нарушаване на наказателния закон, да има поне 
следните гаранции:

 (i)  да се счита за невинно до доказването, че е виновно в съответствие със закона;



28  |

 (ii)  да бъде информирано незабавно и пряко за обвиненията против него или ако е необходи-
мо, чрез неговите родители или законни настойници и да получи правна или друга подхо-
дяща помощ в подготовката и представянето на неговата защита;

 (iii)  случаят да бъде решен без забавяне от компетентна, независима и безпристрастна институ-
ция или съдебен орган в справедлив процес съгласно закона, при наличието на правна или 
друга подходяща помощ освен ако се прецени, че това не е в интерес на детето, по-специ-
ално, вземайки предвид неговата възраст или положение, неговите родители или законни 
настойници;

 (iv)  да не бъде принуждавано да дава показания или да се признава за виновно; да може да 
разпитва или да бъдат разпитвани от негово име свидетели на обвинението и да бъде раз-
решено участието и разпитването на свидетели на защитата при условия на равенство;

 (v)  ако се счита, че е нарушило наказателния закон, това решение и всякакви мерки, наложени 
вследствие на това, да бъдат обжалвани пред по-висша компетентна, независима и безпри-
страстна институция или съдебен орган съгласно закона;

 (vi)  да има безплатното съдействие на преводач, ако детето не разбира или не говори използу-
вания език;

 (vii)  да се зачита напълно неговият личен живот на всички етапи на процеса.

3.  Държавите – страни по Конвенцията, се стремят да съдействат за създаването на закони, процедури, 
органи и институции, имащи непосредствено отношение към деца, заподозрени, обвинени или при-
знати за виновни в нарушаване на наказателния закон и по-специално:

 а)  за установяване на минимална възраст, под която да се приема, че децата не са в състояние 
да нарушават наказателния закон;

 б)  когато е подходящо и желателно, за вземане на мерки за разрешаване на случаите с такива 
деца, без да се прибягва до съдебни процедури, при условие, че напълно се спазват правата 
на човека и законовите гаранции.

4.  Различни мерки, като грижи, напътствия и наблюдение, съветване, условно осъждане, даване за от-
глеждане, програми за образование и професионално обучение и други алтернативи на настаняването 
в специални институции се предоставят, за да се осигури децата да бъдат третирани по начин, подхо-
дящ за тяхното благосъстояние и съответстващ както на обстановката, така и на нарушението.

ДЕфИНИЦИИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЗАКОН ЗА БОРБА С ПРОТИВООБщЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА мАлОлЕТНИ 
НЕПълНОлЕТНИ –  ЗБППмН

В България едновременно действат концептуално несъвместими нормативни актове. Актовете се обосо-
бяват в две поколения. Първото, представено от ЗБППМН и актовете по прилагането му, споделя политиче-
ски възгледи и подходи от края на 50-те години на ХХ век, които отдават предимство на репресивния метод 
и влизат в противоречие с конституционноустановени и международноправни принципи за гражданските 
права. Второто поколение обхваща ратифицираните международни актове и наказателните закони. Меж-
ду двете поколения съществува конфликт, който може да бъде преодолян само чрез отмяна на законите 
от първо поколение18.

18.   Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето
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ЗБППМН установява понятието „противообществена проява” и съответните „възпитателни мер-
ки” за деца, извършители на такива противообществени прояви.

Според ЗБППМН, чл. 49а „Противообществена проява“ е деяние, което е общественоопасно и противо-
правно или противоречи на морала и добрите нрави, а „Възпитателна мярка“ е алтернативна на наказа-
нието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противооб-
ществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс, 
и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения 
и интеграция в обществото.

Понятието за противообществена проява противоречи, както на конституционните норми, така и на меж-
дународните стандарти поради липсата на дефиниция за противоречие с морала и добрите нрави и въз-
можността деца да бъдат реално наказвани за деяния „противоречащи на морала и добрите нрави”, за 
които възрастен човек не би бил наказван. Това са т.нар. статусни нарушения, като например бягство от 
училище или бягство от дома. За тях децата получават „възпитателни мерки”. 

Особено тежка е ситуацията с т.нар. малолетни деца, на които се налагат възпитателни мерки, които всъщ-
ност са наказващи. Тези деца не се разпознават като обект на закрила, спрямо тях се прилага Законът за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), като се образуват 
възпитателни дела, мерките минават през наказателен съд и те се настаняват в специализирани инсти-
туции за деца в конфликт със закона (ВУИ и СПИ). У нас все още действат успоредно два закона – ЗЗД и 
ЗБППМН, без да е ясно кой от тях е с приоритет в случаите, когато има дете в конфликт със закона, но то 
не е наказателно отговорно.

Видовете възпитателни мерки, които се налагат по ЗБППМН са изброени в чл. 13:

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, 
извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от нака-
зателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:

  1. предупреждение;

  2. задължаване да се извини на пострадалия;

  3.  задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията 
в поведението;

  4.  поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задъл-
жение за полагане на засилени грижи;

  5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;

  6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;

  7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;

  8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;

  9.  задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в него-
вите възможности;

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;

11. настаняване в социално-педагогически интернат;

12.  предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 
месеца;

13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

Най-тежките от тях са настаняване във ВУИ и настаняване в СПИ.
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ВуИ и СПИ
Училищата за деца с т.нар. „девиантно поведение” са възпитателни училища интернати (ВУИ) и соци-
ално-педагогически интернати (СПИ). Подчинени са на Министерството на образованието, младежта 
и науката, но настаняването в тях става, след като компетентен съд потвърди наложителността от по-
добна мярка спрямо лицата на възраст между 8 и 17 години. Институциите ВУИ и СПИ са разположе-
ни в труднодостъпни местности из цялата страна, настанените в тях деца са доказани извършители на 
противообществени прояви и/или престъпления. Широкото и неясно тълкуване на това понятието за 
противообщественна проява не дава възможност за конкретизиране на противоправното поведение 
на децата. Това води до решения за настаняване във ВУИ и СПИ за деяния като хомосексуализъм, бяг-
ство от училище, употреба на алкохол, бягство от дома (дом, в който обикновено детето е жертва на 
насилие/тормоз или не намира разбиране и подкрепа). Това са най-тежките мерки по ЗБППМН19 и са на 
крачка от най-тежкото наказание за непълнолетен в България – лишаването от свобода в поправителен 
дом (на практика – затвор за непълнолетни). Тези мерки освен възпитателен и превъзпитателен имат и 
наказателен характер – лишаване от свободата да се придвижваш свободно и изолация от естествената 
социална среда.

Приятелско към детето правосъдие
Децата могат да бъдат въвлечени в съдебни или несъдебни производства по много начини: когато роди-
телите им се развеждат или водят съдебни битки за родителски права върху тях, когато извършват прес-
тъпления, когато стават свидетели или жертви на престъпления, когато искат убежище и др. Децата са 
носители на права и в този смисъл е необходимо процедурите да бъдат в по-голяма степен съобразени с 
техните интереси, за да им се окаже възможно най-голяма подкрепа, в случай че се налага да прибягнат 
до съдебни или несъдебни производства, за да защитят своите права20.

Т.нар. „приятелско към детето правосъдие” или „правосъдие, съобразено с интересите на детето” е уреде-
но в Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа (СЕ) за правосъдие, съобразено с интересите 
на детето, приети на 17 ноември 2010 г. Приятелското правораздаване е необходимо, тъй като в рамките 
на широко допитване инициирано от СЕ децата съобщават, че като цяло нямат доверие в системата и по-
сочват множество недостатъци, като всяващата страх обстановка, липсата на подходящи за възрастта им 
информация и обяснения, слабия подход спрямо семейството, както и прекалено дългите или, обратно, 
прекалено кратките съдебни производства. 

Дефиницията за „приятелско към детето правосъдие” дадена в Насоките:

„Правосъдие, съобразено с интересите на детето“ се отнася до системи на правораздаване, които гаран-
тират зачитането и ефективното прилагане на всички права на децата във възможно най-висока степен, 
имайки предвид описаните в Насоките принципи и в съответствие с нивото на зрелост и разбиране на 
детето и обстоятелствата по случая. По-специално това е правосъдие, което е достъпно, съобразено с 
възрастта, бързо, прилагащо необходимата грижа, приспособено и насочено към потребностите и пра-
вата на детето, зачитащо правата на детето, включително правото на справедлив процес, на участие и 
разбиране на производството, на зачитане на личния и семейния живот и на лична неприкосновеност 
и достойнство.

Възстановително правосъдие
Възстановителното правосъдие набляга на възстановяването на вредата, причинена от престъплението. 
Когато жертвите, извършителите и членовете на общността се срещат, за да решат как да възстановят вре-
дите, резултатите могат да бъдат преобразяващи21.

Няма общоприета дефиниция за възстановително правосъдие, но професионалистите в сферата са един-
ни, че основополагащите ценности за развитието на възстановителния процес са: взаимосвързаност; ува-
жение; включване; отговорност; смиреност; честност; взаимна отговорност; споделяне; смелост; емпатия; 

19. Закон от 1958 г., противоречащ по идеология, същност и практика на международните стандарти.
20.  Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето, стр. 47
21.  http://www.restorativejustice.org/



 |  31

доверие; опрощение; надеждност; самоконтрол; самодисциплина; приемане; отговорност; любов и недо-
миниране22.

В основата на концепцията за възстановителното правосъдие стои идеята за „restoration“ (възстановява-
не, връщане), като под това се разбира рехабилитация на жертвата и на извършителя на дадено престъ-
пление, поправяне на вредата, възстановяване на живота, при който правото се съблюдава. Нерядко за 
изясняване същността на възстановителното правосъдие се използват и определения като: „правосъдие 
на отношенията“, целящо да покаже, че този вид правосъдие е ориентиран предимно към създаване, 
поддържане и възстановяване на връзките и отношенията между отделните компоненти на обществото; 
„правосъдие на реинтеграцията“, в основата на което стои теорията за реинтегриращия срам; „правосъ-
дие на участието“, поставящо акцента върху участието на страните в процеса. Общоприета е тезата, че този 
вид правосъдие включва много повече действащи лица – не само жертвата и извършителя, но и тяхното 
непосредствено обкръжение, както и представители на обществото. Следователно, тук не се разчита един-
ствено на държавата и на нейните органи, без те обаче да се изключват от процеса.

Този нов подход към престъпността, поставящ фокуса върху жертвата и поправянето на вредите, би спо-
могнал за утвърждаването на една съвременна, по-хуманна парадигма на наказателно-правосъдната сис-
тема23. 

медиация
Един от инструментите на възстановителното правосъдие е медиацията.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която 
трето лице – медиатор подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Медиацията интерве-
нира между страни в конфликт и цели да подпомогне помирението между тях – да се разреши проблем 
и/ или да се постигне компромис. Медиацията реално работи успешно в сътрудничество с правосъдната 
система по отношение на дела по граждански и семейни спорове, много от които касаят добруването на 
деца и младежи. Приложимостта й по отношение на наказателни дела е въпрос на законодателна воля и 
практика.

Синя стая
„Синята стая” представляват специализирано помещение за разпити на деца – жертви на трафик и наси-
лие или свидетели на престъпление. Обзавеждането в стаята е приветливо, в нея има венецианско огле-
дало, като целта му е да се осигури на детето защитено място, където то да се разпита еднократно, а не да 
бъде водено от инстанция на инстанция, за да го изслушат всички въвлечени в процеса. Последното често 
води до допълнителни травми и стрес, а дори и до отказ от показания и объркване у децата-жертви по-
ради многократното връщане към силно травматичен за тях момент. В стаята детето говори единствено с 
обучен специалист, а всички, които трябва да чуят показанията, се намират зад огледалото, където детето 
не може да ги види или чуе. Въпросите са зададени предварително, а всичко, което изникне по време на 
разпита, се съобщава на обучения специалист чрез радиовръзка. Участието на детето в процеса приключ-
ва с този разпит, в съда се използват записите от стаята.

Към края на 2013 година в България има 12 специализирани помещения за разпит на деца, участници в 
правни процедури (граждански и наказателни производства). Стаите се намират в градовете Благоевград, 
Бургас, Велико Търново, Видин, Дупница, Пазарджик, Пловдив, Русе, София (2 стаи), Стара Загора, Шумен. 
Всички те са разкрити от инициативи на неправителствени организации в партньорство между тях24 или в 
партньорство с общини25. 

22.  Mariëtte Reyneke, Children’s right to participate: Implications for school discipline, 
http://www.restorativejustice.org/RJOB/children2019s-right-to-participate-implications-for-school-discipline, посетен на 05.03.2014 г.

23.  Текстът е на Институт за решаване на конфликти, http://www.icr-bg.org/Projects2.htm, посетен на 05.03.2014 г.
24. Помещението в Стара Загора е изградено в партньорство между ИСДП и сдружение „Самаряни”
25.  Помещенията в Пловдив, Дупница, Русе, Бургас и Благоевград са изградени в партньорство между ИСДП и съответните 

общини.
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 СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ВуИ И СПИ:

В момента в България има 3 СПИ и 4 ВУИ. 

Деца, настанени в Социално педагогически интернат и Възпитателно училище интернат 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Тип Брой 
училища

Общ 
брой 
деца

Брой 
училища

Общ 
брой 
деца

Брой 
училища

Общ 
брой 
деца

Брой 
училища

Общ 
брой 
деца

Брой 
училища

Общ 
брой 
деца

СПИ 5 207 5 181 4 155 4 142 3 107

ВУИ 4 250 4 223 4 227 4 198 4 168

Общо 9 457 9 404 8 382 8 340 7 275

Източник: Държавна агенция за закрила на детето 
(Трети, четвърти и пети консолидиран доклад по Конвенцията за правата на детето на ООН)

Наложени мерки настаняване във ВУИ и СПИ за престъпления  
и противообществени прояви през 2012 г.

СПИ ВУИ
Противообществени прояви 24 27
Престъпления 29 96

Източник: НСИ

От противообществените прояви, най-често децата се настаняват за бягство от дома – 12 настанявания в 
СПИ и 14 във ВУИ.

От престъпленията най-често децата се настаняват за кражби – 20 в СПИ и 61 във ВУИ.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДъРжАВНА ПОлИТИКА В ОБлАСТТА НА ПРАВОСъДИЕТО
ЗА ДЕТЕТО И ПъТНА КАРТА ЗА ИЗПълНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА

Концепцията е приета на 3 август 2011 г. Според нея:

•	 Държавната политика по предотвратяване и противодействие на отклоняващото се поведение 
при децата последователно пренебрегва задълженията на законодателя, поети по влезли в сила 
международни договори. 

•	  Българската правна система реагира консервативно и противоречиво на поведенческите отклоне-
ния на децата, като изостава от световните тенденции  за намаляване на репресията, ясно очерта-
ни от международните актове. 

•	 Наказателната процедура не е съобразена с качествата на детето на особен участник.

•	  Институционалната система няма специализиран характер. Липсват държавни професионални 
стандарти за подбор и поддържане на квалификацията на тесни специалисти.

•	  Като цяло, държавата не използва пълноценно експертния и функционален капацитет на неправи-
телствения сектор като източник на специализирано знание и доставчик на услуги.
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Концепцията предвижда:

•	  Създаване на ориентирана към правата на детето правна уредба, изцяло съобразена с междуна-
родните правни стандарти, както и с установените най-добри практики в чуждестранните правни 
системи, когато същите са приложими към българската обществена действителност.

•	 Специализация на системата за правосъдие за детето:

- създаване на специализирани съдебни състави;

- създаване на специализирани звена в прокуратурата и органите на предварителното разследване;

-  въвеждане на съответни държавни професионални стандарти за подбор, поддържане на квали-
фикацията и атестация за всички групи държавни служители от системата за правосъдие за детето, 
скрепени с ред за професионално израстване в условия на конкуренция.

•	  Развиване на нови и увеличаване на капацитета на действащите услуги в общността по отношение 
на децата с поведенчески отклонения, включително специализирана професионална приемна 
грижа, програми за интензивно третиране в общността (образователно, професионално и друго 
консултиране и насочване, образователни услуги и др.), в центрове от закрит тип и със симулирана 
изолация  и др.

•	 Организационни мерки:

- повишаване на капацитета на ДПС;

-  създаване на широк комплекс услуги, които да отговорят на потребностите на децата с поведен-
чески отклонения за преодоляване на отклоненията с предимство на услугите в общността и въз-
можност за подходящи институционални грижи, включително приложими по време и след изтър-
пяване на наказание, ако такова е наложено;

- закриване на ЦКБППМН и МКБППМН;

- мораториум върху настаняването на деца във ВУИ и СПИ. Закриване на СПИ;

-  независима оценка на материалните и институционални възможности на ВУИ да се трансформи-
рат в заведения за подкрепа на деца в риск;

-  независима оценка на професионалната подготовка на служителите от системата на ЗБППМН 
(централна и местни комисии, персонал на ВУИ и СПИ) с оглед пренасочването им към органите 
от системата за закрила на детето.

На 1 март 2013 г. МС прие „Пътна карта за изпълнение на концепцията за държавна политика в областта на 
правосъдието за детето (2013-2014)”. Тя покрива всички дейности, заложени в Концепцията за държавна 
политика в областта на правосъдието за детето, а именно:

•	 Законодателни промени

•	 Административна реформа

•	 Развитие на нови услуги

•	 Повишаване на капацитета на всички заинтересовани страни.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА НмД В СфЕРАТА

Реформа в системата на детското правосъдие 
•	  Да се предприемат спешни действия за старт на реформата в системата на правосъдието за деца, 

в насоките, разписани в Концепцията и Пътната карта. В тази връзка да се стартира работата по 
анализ на състоянието и потенциала на съществуващите услуги за деца; оценка на нуждите от 
нови услуги за деца с поведенчески отклонения; планиране на система от нови услуги и мерки в 
контекста на процесите на областно планиране; извършване на съответните промени в законода-
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телството; разработване на операции и проектни предложения за развитие на услуги по опера-
тивните програми.

•	  Спешно да се ревизира Пътната карта в режим на широки консултации с всички заинтересовани 
страни в посока: изясняване на визията за задълженията и отговорностите по координационния 
механизъм, отличаване на функциите на отделните структури и гарантиране на компетентността 
му; изясняване на визията за услугите за превенция, рехабилитация и реинтеграция на деца в 
контакт със системата на правосъдието; въвеждане на нови, реалистични срокове, които да при-
оритизират реформата.

•	  Да се синхронизира българското законодателство с европейски и международни стандарти и 
практики чрез отмяна на ЗБППМН и заменянето му с нов, специален закон; промени в ЗЗДе и 
включване на децата с поведенчески проблеми в групата деца в риск; изменение на НК и НПК; 
изменение на ЗСВ, ЗМВР. 

•	  Да се предприемат допълнителни мерки за разработване и утвърждаване на специални, лесно-
достъпни за деца процедури за подаване на жалби, отнасящи се до нарушения на правата на дете-
то. Те са необходими, за да има ефективно изпълнение на КПД и на Третия факултативен протокол 
към нея. Да се гарантира ефективното упражняване на това право на децата – жертва на насилие, 
както и на децата – обект на системата за младежко правосъдие. През януари протоколът влезе в 
сила, след като беше подписан от 10-тата поред държава. 

•	  По отношение на проекта за нов НК, коментарите на НМД са:

-  Настояваме за повече време за дискусии и дебати с всички гледни точки

-  Приветстваме въвеждането на разнообразни мерки за въздействие за деца и наличието на ясни 
хипотези, в които детето няма да бъде съдено като възрастен

-  Изразяваме безпокойство относно неяснотите за взаимодействието в системата на детското и 
младежко правосъдие между проекта за НК, ЗБППМН, НПК, ЗИНЗС, Концепцията и др.

-  Настояваме за приоритизиране политиката за превенция и противодействие на поведение в кон-
фликт със закона

-  Отправяме конкретни предложения във връзка с транспониране на Директивата срещу сексуално 
насилие над деца, въвеждане на задължение за участие в програми за обществено въздействие 
при случаите на съжителства с непълнолетни, възприемане на концепцията за възстановително 
правосъдие и въвеждане на медиацията жертва-извършител.

Нови услуги за деца в конфликт със закона
•	  Да се създаде възможност да се използва натрупания опит и експертност в неправителствения 

сектор при планиране и реализиране на новите пилотни услуги. Реформата на СПИ и ВУИ изисква 
сериозен експертен капацитет, тъй като по същество това предполага разкриване на нов тип заве-
дения и услуги за деца в конфликт със закона, които са базирани и на нова методология на работа 
и предоставяне на услугите за тези деца. Да се разработят конкретни действия (стъпки, план) за 
закриването на СПИ и реформиране на ВУИ и развитие на специализирани услуги за деца с пове-
денчески проблеми.

•	  По отношение на ВУИ и СПИ – по данни на неправителствени организации от текущи изследвания, 
провеждани в две от общо трите СПИ в страната, в интернатите се упражнява насилие над и между 
децата, нарушават се основни права на децата като право на медицинско обслужване, право на 
лично пространство, право на мнение, право на избор. Институциите се въртят в омагьосан кръг с 
ръце, вързани от остаряло законодателство и противоречиви норми. Законът за борба срещу про-
тивообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) се прилага с предимство пред 
Закона за закрила на детето (ЗЗДет). НМД изпрати писмо до всички отговорни институции, вкл. до 
ГД „Правосъдие” на ЕК, в което настояваме:

-  Спешно да се извършат промени в нормативната уредба, които да уредят координацията и да 
гарантират предприемането на мерки за закрила в случаите на насилие за децата, настанени в 
СПИ и ВУИ
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-  За старт на цялостната реформа в системата на правосъдието за деца, респективно в статута и 
дейността на интернатите – закриване на СПИ и реформиране на ВУИ. В тази връзка настояваме 
за приоритизиране на работата по ревизията на Пътната карта в режим на широки консултации с 
всички заинтересовани страни

-  За гарантиране на нов пакет от специализирани психо-социални, социално здравни и правно-со-
циални услуги за деца във висок риск от злоупотреба и с поведение в конфликт със закона.

•	  Да се изградят специализирани помещения за разпит на деца по определени стандарти във всяка 
област. Да се въведат стандарти за провеждане на разпит на деца. Съответните държавни структу-
ри и ведомства да планират необходимите стъпки, за да запознаят своите структури със съществу-
ващите вече специализирани помещения и да има актуална информация в системата.

Специализация на професионалистите, работещи с деца
•	  Да се продължи и приоритизира политиката за въвеждане на специализирани съдебни състави и 

магистрати, разглеждащи дела с участие на деца. Да продължи специализацията в прокуратурата. 
Процесът на специализация да обхване и структурите на следствието и полицията. В рамките на 
специализацията да се предвиди задължително надграждащо обучение по международни стан-
дарти, приветливо към децата правосъдие, добри практики у нас и в други страни.





за нмд 
Национална мрежа за децата е обединение 
на 122 организации от цялата страна, които 
работят с деца и семейства в четири основни 
тематични области: здраве, образование, 
семейство и детско и младежко правосъдие.

нАшАтА мисия
Мисията на Мрежата е да заздрави и улесни 
сътрудничеството между неправителствените 
организации и всички заинтересовани страни,  
за да бъдат гарантирани правата и 
благосъстоянието на децата.
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