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Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в 
цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни 
обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, 
прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите 
деца и младежи. Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ 
документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата. www.nmd.bg. 

Национална мрежа за децата включва следните организации – членове: 
Асоциация Родители • Фондация Бъдеще – Ракитово • Бъдеще за децата • Българска асоциация на осиновените и осиновителите  
• Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве • Българска тренировъчна централа • Сдружение „Верният 
настойник” • Асоциация „Голям брат, голяма сестра” – България • Сдружение „Дете и пространство” • Сдружение „Детелини 
– Чирпан” • Сдружение „Деца и семейства” – Хасково • Сдружение „Деца и юноши” • Дом на науката и техниката – Враца • 
Сдружение „Еквилибриум” • Фондация ЕКИП • Сдружение „Екомисия 21 век” • Сдружение “За един по-добър живот” • За нашите 
деца • Фондация „Здраве и социално развитие” • Заедно за децата • Инициатива за развитие – Кърджали решава • Институт 
за социални дейности и практики • Настоятелство на ДГ „Калина” • Фондация „Карин дом” • Клуб на НСО – Търговище • СНЦ 
„Надежда за добро бъдеще” • Фондация „Надежда за малките” • Национален алианс за работа с доброволци • Обществен съвет по 
образование – Берковица • Обществен съвет по образование – Гоце Делчев • Общество за всички • Клуб „Отворено общество” 
– Русе • Фондация Пайдея • Партньори – България • Плевенски обществен фонд „Читалища” • Фондация „Подари усмивка” – 
Димитровград • Фондация „Приятели 2006” • Проект „Права на човека” • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ • 
Фондация ПУЛС • Сдружение „Първи юни“ • Фондация „Радост за нашите деца” – Варна • Фондация „Ръка за помощ” – Добрич •  
Сдружение „Самаряни“ • Сдружение „Свят без граници“ • Фондация „Сийдър“ • SOS детски селища – България • SOS жени и деца 
преживели насилие • Фондация „Социални практики в общността” • Фондация „Стъпка за България” • Театър Цвете • УН при 
ОУ „Христо Ботев” • ФИЦЕ – България • Фондация за децата в риск по света • Център АМАЛИПЕ • Център Надя • Център за 
приобщаващо образование • Център за психосоциална подкрепа • Читалище „Възродена искра 2000” Казанлък • Фондация Шам • 
Habitat for Humanity Bulgaria • Асоциация на Народните читалища • Сдружение „Младежки форум 2001” • Сдружение „Съучастие” 
• Асоциация „Деметра” • Фондация „Еврика” • Сдружение „Алфа клуб – да оцелееш” • Фондация „Агапедия-България” • Национална 
скаутска организация на България • Outward Bound • Национален ученически екопарламент • Фондация „Здравето на ромите” 
• Фондация “Областен ромски съюз” • Сдружение „Усмивка” – Бургас • Каритас – Русе • Рийчаут.БГ – клон България • Сдружение 
„Нов път” – Хайредин • Асоциация на родители на деца с дислексия – „Достъпен свят” – Варна • Фондация „Българско дете” 
• Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” – Пазарджик • Сдружение „Женска алтернатива за независимост, 
етническа толерантност и асоцииране” ЖАНЕТА – Разград • Сдружение „Гаврош” – Варна • Женско ромско сдружение „Хаячи” – 
Нови пазар • Женско сдружение”Екатерина Каравелова” – Силистра • Фондация „Заедно в час” – София • Национална асоциация 
на ресурсните учители – НАРУ България – Стара Загорa • Сдружение „Ромска академия за култура и образование” • Сдружение 
„Асоциация Ная” • Фондация „Стъпка по стъпка” • Сдружение „Евроинтеграция”, гр. Варна • Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата”, София • Сдружение „Избор за утре”, Ботевград • Сдружение за прогресивна и отворена комуникация – София • 
Дружество за подкрепа на деца и лица с умствени, физически и сензорни увреждания „Св. Стилиян Детепазител” – гр. Сливен 
• Интегра България • Общинско училищно настоятелство – Болярово • Център Динамика – Русе • Национална асоциация по 
приемна грижа • Сдружение „Цветно бъдеще” • Сдружение „Агенция за социално развитие – Вижън” • Сдружение „Социален диалог 
2001” – Габрово • Български хелзинкски комитет • Международен правен център • Социална Асоциация „Св.Андрей” – Българо-
германско сдружение с нестопанска цел • Българска педиатрична асоциация • Асоциация за ранно детско развитие • Фондация 
„Инкубатор за ромски алтернативи” (ИРА) • Младежка фондация Арете • Национална мрежа на здравните медиатори • Българо-
румънски трансграничен институт по медиация (БРТИМ) • Алианс на българските акушерки • Фондация „Конкордия България” 
• Сдружение „Бялата лястовица” • Сдружение МИГ Крайморие • Европейски център по медиация и арбитраж (ЕСМА) • Фондация 
„Жулевия дом” • Фондация „Лекари на света” – клон България • Фондация „Цветан Цанов“ • Фондация „Международна награда на 
херцога на Единбург“ • Сдружение „Надежда за нас“ • Сдружение за български семейни ценности, традиции и култура „Българче“ 
• Сдружение „Младежка толерантост“ – Горна Оряховица • Сдружение „Организация Дром“, гр. Видин • Международна социална 
служба – България • Фондация „За майчино и детско здраве“ • Сдружение „Шанс и закрила“ – Хасково • Сдружение Академика – 245 – 
Търговище • Сдружение ИМКА-Габрово • Сдружение „Знание“ Ловеч • Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия“ – Варна • Фондация 
„Детски книги“

ChildPact е регионална коалиция от 650 НПО, която се застъпва за по-добра закрила на детето в подрегионите на Югоизточна 
Европа и Южен Кавказ. Основана през 2011, ChildPact е коалиция от коалиции: нейните членове са национални мрежи от НПО 
фокусирани върху децата от 10 държави, част от разширяването на ЕС и съседните региони. www.childpact.org 

World Vision е мрежа от организации за християнска подкрепа, развитие и застъпничество, посветена на работата с деца, 
семейства и общности, за превъзмогване на бедността и несправедливостта. Офисът на World Vision за Близкия Изток и 
Източна Европа е партньор на Индекса за закрила на детето. www.wvi.org/meero
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СъКраЩеНия
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на детето

КООНПд Конвенция на 
ООН за правата на 
детето

иЗд Индекс за закрила  
на детето

Благодарности

Разработването и публикуването на Индекса за закрила на детето в България стана 
възможно, благодарение на съвместните усилия на много хора. Но най-голяма заслуга за това 
имат двама души. Ние всички бихме искали да благодарим на

Мирела Опреа, главен секретар на ChildPact, за нейната стратегическа подкрепа, за 
неизчерпаемата й енергия и ентусиазъм и за внимателното й и едновременно с това 
решително лидерство. Г-жа Опреа изигра важна роля за всички дейности, свързани с 
изготвянето на Индекса – стратегия, набиране на средства, комуникационни дейности, и 
най-вече мобилизиране на основните заинтересовани страни.

анди гут, ключов технически експерт по закрила на детето на World Vision при работата 
по Индекса. Г-н Гут работи неуморно за постигане на единен подход към наблюдението и 
изпълнението на политиките за закрила на детето в региона. Неговото добро познаване 
на реформата от първа ръка, както по отношение на изпълнението й на терен, така и на 
политическо равнище, осигури правилната гледна точка за разработването на надеждна 
структура на Индекса и на плана за действие за събирането на данните. 

ВъВедеНие
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Надяваме се, 

че Индексът за 

закрила на детето 

е инструмент за 

създаване на нови 

партньорства и за 

идентифициране на 

отделните елементи 

на комплексния 

характер на  процеса 

на реформа, което би 

дало възможност за 

по-голям принос от 

страна на всички.

Да я превърнем в реалност: 25 години  
след Конвенцията на ООН за правата на детето

Миналия ноември отбелязахме двадесет и петата годишнина от приемането на Конвенцията 
на ООН за правата на детето. Отбелязахме също и двадесет и петата годишнина от 
промените в региона. С падането на комунизма преди двадесет и пет години и отварянето 
на границите, миграцията, трафика, уврежданията, детския труд, домашното насилие и 
институционализацията на момичетата и момчетата бяха идентифицирани като „проблеми“, 
които станаха тема за обсъждане в по-широк регионален план.

С тази „нова“ регионална тематика и с новата конвенция за правата на детето на 
разположение, България и други страни в региона започнаха работа за налагането на нова 
система, която да осигури по-голяма безопасност на момичетата и момчетата в техните 
общности и народи. Процесът на реформа обаче има комплексен характер и постигането на 
напредък изисква предприемането на множество координирани стъпки от много действащи 
лица. Това е предизвикателство, което все още убягва на повечето правителства по света.

За да се справят с този комплексен характер всички заинтересовани страни трябва да работят 
заедно (управлението на всички равнища и във всички сектори, гражданското общество, 
донорите, експертите и гражданите) в името на нашите деца. Индексът за закрила на детето е 
инструмент, който ни помага по-целенасочено да обединим усилията си. Казано просто, КООНПД 
осигурява един списък от права на децата и младите хора, които са необходими, за да се гарантира 
тяхната закрила, участие и благосъстояние. През пилотната година, Индексът направи оценка 
на политиката и дейностите на правителствата за осигуряването на тези права. Засега 
Индексът се концентрира само върху правителствата, защото именно те са подписали КООНПД. 
Освен това има редица дейности за закрила на децата, които могат да бъдат предприети 
само от правителствата, като се има предвид техният уникален статут да управляват, да 
контролират територията и да се грижат за благосъстоянието на своите граждани.

Вярваме, че ако разбират по-добре политиките и действията на правителствата, 
останалите действащи лица, които имат отношение към закрилата на детето, ще могат да 
предприемат по-стратегически ориентирани действия в подкрепа на усилията на държавите 
за осъществяване на реформа.Обединението на донорите, гражданското общество и 
международните организации може да доведе до изграждането на ползотворна платформа за 
синхронизиране на стратегиите и ускоряване на напредъка за изпълнение на КООНПД.

Надяваме се, че Индексът за закрила на детето е инструмент за създаване на нови партньорства 
и за идентифициране на отделните елементи на комплексния характер на  процеса на реформа, 
което би дало възможност за по-голям принос от страна на всички.

Кони ленеберг
Регионален ръководител
World Vision – Близкия изток и Източна Европа

ВЪВЕДЕНИЕ
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Можем да сравняваме 

реформите и 

напредъка на 

страните, с идеята 

за евентуално 

стратегическо 

сътрудничество

ВЪВЕДЕНИЕ

За постигане на единство:  
Уникалната роля на гражданското общество

С подкрепата на организациите от World Vision, през 2011 г. беше създадена международната 
коалиция ChildPact  – за подкрепа и обединение на организациите на гражданското общество, 
посветили работата си на правата и закрилата на детето в подрегионите Югоизточна 
Европа и Южен Кавказ. Днес, като официално регистрирана и независима регионална коалиция, 
ChildPact включва десет коалиции  – членове от десет държави и представлява 650 местни и 
национални НПО на регионални и международни форуми.

Основната цел на ChildPact е подобряването на закрилата и благосъстоянието на момичетата 
и момчетата. Индексът за закрила на детето беше създаден с цел наблюдение и оказване 
на влияние върху свързаните с децата политики на национално равнище, така че цялото 
гражданското общество да може да бъде активно и да има влиятелен глас по отношение на 
политиките и реализирането на промените на национално, регионално и международно равнище.

Индексът предлага уникална възможност на целия регион. Като използваме еднакви показатели, 
измерители и периоди, ние можем да изградим единен подход за наблюдение на политиките и 
действията на правителствата. Прилагайки този подход можем да сравняваме реформите и 
напредъка на страните, с идеята за евентуално стратегическо сътрудничество. Като имаме 
предвид както успехите, така и предизвикателствата, които съществуват във всички 
страни, можем да правим сравнения с цел обмен на информация за тези успехи и да се учим 
едни от други как да преодоляваме бариерите, които спират напредъка. Въз основа на това 
знание, гражданското общество може да поеме водеща роля в регионалното сътрудничество. 
Индексът осигурява също и ефективен механизъм за ангажиране на гражданите и гражданското 
общество  в нов разговор с правителствата в региона. Предвид комплексния характер на 
реформата и действията, които всяко правителство трябва да предприеме, всеки член 
на гражданското общество и всеки гражданин възприема цялата „система“ по различен 
начин. Сега, когато вече има цялостна картина за състоянието на закрилата на детето, 
гражданското общество може да предложи на правителствата и донорите по-унифициран 
подход за партньорство. Унифицираният подход е важен елемент за постигане на по-голямо 
влияние и за съвместни действия за постигане на колективно въздействие, което да подобри 
живота на момичетата и момчетата.

От името на ChildPact, бихме искали да благодарим на нашите партньори, донори и членовете 
на широката общественост за тяхната помощ при изготвянето на Индекса. Управляващият 
комитет на ChildPact си постави за цел изготвяне на регионален индекс през 2012 г. Много сме 
радостни, че станахме свидетели на постигането на тази цел!

Мариана яначевичи
Президент на ChildPact
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Индексът предоставя 

възможност за 

външна перспектива 

за политиците 

и експертите, 

работещи в 

държавните 

институции

ВЪВЕДЕНИЕ

Нашето място в регионалния контекст, 
Приветстваме ви на страниците на Индекса

България ратифицира Конвенцията на ООН за правата не детето през 1991. Страната 
наследи система за закрила на детето от своето комунистическо минало и преди 
приемането на Закона за закрила на детето и първите усилия за реформа, предприети в 
края на 90-те, ситуацията бе далеч от близка до изискванията на КООНПД. Нямаше нито 
законова рамка, свързана с защита правата на детето, нито достатъчен капацитет 
сред държавните структури за работа с деца в риск. През 2000 г. процентът на 
институционализирани деца беше един от най-високите в Европа — 1,78%, с повече от 
35,000 деца настанени в държавни институции. 

15 години по-късно, броят институционализирани деца в страната спадна рязко с 2721 
през декември 2014 г. Но въпреки ангажимента от страна на държавата, практиката 
на организациите-членове на Национална мрежа за децата показва, че политиките за 
деинституционализация и системата за закрила на детето се борят с големия брой 
деца в риск, недостатъчния брой социални работници и неравното разпределение на 
съществуващите услуги базирани в общността. 

За нас, Индексът предоставя възможност за външна перспектива за политиците и 
експертите, работещи в държавните институции с оглед на посоката, която сме поели в 
развитието на държавните политики за деца и по-специално закрилата на детето. 

От името на Национална мрежа за децата, бих искал да благодаря на всички експерти и 
колеги, които взеха участие в подготовката на Индекса и на тези, които ще го прочетат и 
предприемат стъпки към осигуряването на по-добър живот за децата в България. Надяваме 
се, че препоръките и заключенията ще достигнат до тези, които вземат решенията на 
всички възможни нива — местно, национално, регионално и международно. И най-вече, нека 
се надяваме, че техните решения ще бъдат мъдри и взети с визия за това, което е най-
доброто за нашите деца. 

георги Богданов
Изпълнителен директор
Национална мрежа за децата 
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Индексът за закрила на 

детето („Индексът“) 

е инструмент за срав-

нителен анализ на поли-

тиките, организиран и 

реализиран от местните 

и национални организации 

на гражданското обще-

ство, който оценява 

действащата в страна-

та система за закрила 

на детето спрямо общ 

набор от показатели.

 
 

 
 

КаКВО 
ПредСтаВляВа 

иНдеКСът?

Какво представлява Индексът?

Индексът за закрила на детето („Индексът“) е инструмент за сравнителен анализ 
на политиките, организиран и реализиран от местните и национални организации на 
гражданското общество, който оценява действащата в страната система за закрила 
на детето спрямо общ набор от показатели. Индексът използва конкретни членове 
на КООНПД, свързани със закрилата на детето, и принципи от системния подход към 
закрилата на детето като обща основа. Стойностите (оценките) на Индекса за всяка 
държава илюстрират действията по отношение на закрила на детето на съответните 
правителства, видени през призмата на политиките, предоставянето на услуги, 
капацитета, отчетността и координацията.

Индексът за закрила на детето не е преназначен да оценява пряко благосъстоянието 
на децата, а по-скоро оценява държавната политика, инвестиции и услуги, свързани със 
закрилата на детето. Настоящата публикация представлява първият от серията 
Индекси на национално равнище, които ще бъдат разпространени през следващата 
година, за да идентифицират и сравнят успехите и предизвикателствата на всяка от 
държавите.
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Защо е важен?

Индексът за закрила на детето е разработен с цел насърчаване на регионалното 
сътрудничество, стимулиране на по-щателното и решително прилагане на КООНПД и 
изпълнява функцията на система за ранно предупреждение на страните, когато те се 
отдалечат от правилната траектория по отношение закрилата на детето. В крайна 
сметка, по-доброто сътрудничество, по-добрата работа и по-доброто наблюдение от 
страна на участниците в системата за закрила на детето ще съдейства да се гарантира, 
че момичетата и момчетата в региона могат да се развиват пълноценно в безопасна и 
грижовна среда.

Пилотната година служи като изходно състояние за целите на анализа и за изграждането 
на масиви от данни с течение на времето. Надяваме се, че Индексът ще даде възможност за 
ново равнище на ангажираност и взаимодействие между експертите по закрила на детето 
от гражданското общество, гражданите, донорите и вземащи политически решения лица в 
правителствата на държавите в целия регион през следващите години.

Посредством Индекса ние се стремим:

•   да осигурим точна и пълна, и все пак достъпна база от доказателства, които могат да 
се използват при обсъждането на политиките;

•  да помогнем за обединяването на различни сектори и участници (правителството, 
гражданското общество и научната общност) около споделени принципи и да засилим 
сътрудничеството между тях;

•  да установим разликите между политиката и практиката като документираме 
фактите на терен;

•  да насърчаваме трансграничния обмен на информация между подрегионите Югоизточна 
Европа и Южен Кавказ, чрез открояване на опита на страните, които имат успех в 
ключови области на закрилата на детето;

•   да подпомагаме синхронизирането на стратегиите на донорите за закрила на 
детето посредством създаването на достъпна „индикативна таблица“ за техните 
инвестиции; и

•  да насърчаваме правителствата да се отнасят сериозно към събирането на данни 
за закрилата на детето, като им покажем как данните могат да помогнат за 
провеждането на ефективна и ефикасна политика.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНДЕКСЪТ? 

Индексът за закрила на 

детето е разработен 

с цел насърчаване на 

регионалното сътруд-

ничество, стимулира-

не на по-щателното 

и решително при-

лагане на КООНПД и 

изпълнява функцията 

на система за ранно 

предупреждение на 

страните, когато те 

се отдалечат от пра-

вилната траектория 

по отношение закри-

лата на детето.
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Рамката на Индекса 

включва серия от 626 

показателя, които 

заедно оценяват 

политиката и 

действията на 

държавата за по-добра 

закрила на детето.

 

МетОдиКа  
На иНдеКСа

Рамка от показатели за ИЗД

Рамката на Индекса включва серия от 626 показателя, които заедно оценяват политиката и 
действията на държавата за по-добра закрила на детето. Показателите идват от четири 
източника. Източник за първия набор от показатели са количествените данни за текущата 
ситуация по отношение на закрилата на детето на момичетата и момчетата във всяка 
държава. Един показател напр. разглежда равнището на децата на възраст 0-2 год. 
в резидентна грижа (на 100 000 от населението на възраст 0-2 год.) към края на годината.  
За преглед на всички използвани количествени показатели, моля вж. бележките под линия. 
(1) Данните, събрани за този раздел се вземат директно от базата данни TransMoEE на 
УНИЦЕФ (широко използван източник на данни за благосъстоянието на децата в света) (2) и 
от официалните статистически данни, представени от петте пилотни държави.

Вторият набор от показатели произтича от член 4 от КООНПД. Този член изисква от 
държавите да предприемат всички необходими мерки, в рамките на инструментариума от 
действия на правителствата, за постигане на закрилата на детето. Индексът определя 
тази категория като „управленска среда“ за закрилата на детето. Пример за показател 
за управленска среда е следното: Приет ли е консолидиран закон за правата и закрилата на 
детето?

Трето, Индексът използва конкретни членове на КООНПД, свързани със закрилата на детето 
и принципи от системния подход към закрилата на детето като обща основа и матрица за 
качествените си показатели.

626 
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За да идентифицира изискванията на всеки член на Конвенцията, рамката за Индекса разчита 
в голяма степен на Ръководството за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на 
детето, публикувано от УНИЦЕФ. Това ръководство включва анализ на всеки член на КООНПД, 
за който са използвани Заключителните наблюдения на Комитета по правата на детето 
с над 300 различни мнения. (3) Ръководството включва контролни списъци с възможни 
отговори „да“, „не“ и „частично изпълнено“, с цел да се разбере значимостта на всеки член. 
Индексът използва тези контролни списъци като основни показатели за рамката.

Качествените показатели представляват въпроси с възможни отговори„да“, „не“ и 
„частично изпълнено“, които оценяват държавната(държавните) (i) политическа/правна 
и нормативна рамка; (ii) услуги, процеси, механизми; (iii) капацитет; (iv) отчетност; и (v) 
координация и сътрудничество по отношение членовете на КООНПД, свързани със закрилата 
на детето. Тези ключови елементи са необходими за постигане на функционираща система за 
закрила на детето. (4)

Избраните членове от КООНПД са членовете, които се отнасят до правото на всяко дете 
да не му бъде нанасяна вреда. Взети заедно те представляват адекватни решения с цел 
превенция и реакция на насилието, злоупотребата, експлоатацията и неглижирането, на 
които стават жертва момичетата и момчетата във всеки вид среда. Основата на Индекса 
се формира от следните членове на КООНПД:

Член 9 Раздяла от родителите

Член 19 Правото на детето на закрила от всички форми на насилие

Член 20 Деца, лишени от своята семейна среда

Член 21 Осиновяване

Член 23 Права на децата с увреждания

Член 25  Периодичен контрол върху провежданото лечение 
(интегрирано с други членове, когато е приложимо)

Член 32 Детски труд

Член 33 Децата и злоупотребата с наркотици

Член 34 Сексуална експлоатация на децата

Член 35 Предотвратяване на отвличането, продажбата и трафика.

Член 36 Закрила от други форми на експлоатация.

Член 38 Закрила на децата, засегнати от въоръжени конфликти.

Член 39  Физическо и психическо възстановяване на децата жертви  
(интегрирано с други членове, когато е приложимо)

МЕТОДИКА НА ИНДЕКСА

Редакционният 

процес изискваше 

от 3 до 4 прегледа 

за период от три-

четири месеца.
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Например:

Член 19  Закриля ли държавата детето от всички форми на насилие?

Четвъртият набор от показатели е насочен конкретно към подкрепата на правителствата 
за социалните работници. Социалната работа играе ключова роля в публичния сектор по 
отношение на прилагането на механизмите, процесите и услугите за закрила на детето както 
на местно, така и на регионално и на национално равнище. По тази причина Индексът включва 
конкретни показатели за социалната работа, предвид значимостта на тази функция.

Събиране и валидиране на данни

Екипът за събиране на данни в България включваше шестима експерти по закрила на детето 
(единият от тях изпълняваше ролята на национален координатор) и двама правни експерти, 
избрани с цел да се осигури разнообразен експертен опит. Преди събирането на данните беше 
проведено обучение на екипа в рамките на обучителен семинар под ръководството на отговорника 
за данните за Индекса (и съавтор на рамката на Индекса). През първия етап от събирането на 
данните, групи от по двама експерти (всеки от тях самостоятелно) събираха данни по един от 
четирите раздела показатели (като използваха доклади, проучвания, статии, статистически 
данни и др.) с цел валидиране на отговорите „да“, „не“ и „частично изпълнено“ за всеки показател 
на Индекса. По този начин, един и същи показател беше разгледан поотделно от двама различни 
експерти. Където не беше налице информация, основана на доказателства, бяха проведени 
интервюта със съответните заинтересовани страни и беше взета предвид информацията, 
основана на личния опит на специалистите с експертен опит в конкретната област.

След завършване на индивидуалните прегледи и валидирания, отговорникът за данните за 
Индекса разгледа и сравни отговорите за един и същ показател, осигурени поотделно от двамата 
експерти. За отговорите, при които се наблюдаваше непоследователност между двамата 
експерти или тези, които не можаха да бъдат валидирани в достатъчна степен, беше необходим 
допълнителен преглед и събиране на доказателства. Двамата експерти, определени за един и същи 
показател, този път работейки в група, разгледаха отново и обсъдиха доказателствата, и където 
беше необходимо потърсиха допълнителна информация. Съвместните отговори, осигурени от 
всеки подекип бяха прегледани след това отново от отговорника за данните за Индекса.  За да се 
постигне окончателно съгласие по всеки разглеждан показател се наложи провеждането на три до 
четири прегледа за период от общо 3 – 4 месеца за целия процес на преглед.

МЕТОДИКА НА ИНДЕКСА

ЗАКОНИ И ПОЛИТИКИ

Закриля ли нормативна-
та и регулаторна рамка 
децата от всички форми 
на физическо или психи-
ческо насилие, телесно 
наказание и всяка друга 
форма на жестоко или 
унизително наказание 
или отнасяне във всяка 
една среда?

УСЛУГИ И МЕХАНИЗМИ 

Предоставя ли държава-
та услуги за рехабилита-
ция и мерки за популяри-
зиране на психическото 
и физическото възста-
новяване и социалната 
реинтеграция на всички 
деца, жертви на всички 
форми на неглижиране, 
насилие или злоупотреба? 

КАПАЦИТЕТ 

Предоставя 
или финансира 
ли държавата 
стандартни 
услуги, които да 
са достъпни и да 
имат национално 
покритие за 
всички деца? 

ОТЧЕТНОСТ 

Всички решения 
взети от 
държавата 
относно насилие 
над деца ли 
подлежат на 
(потенциално) 
преразглеждане от 
съдебната власт? 

КООРДИНАЦИЯ 

Осигурява ли дър-
жавата централен 
координационен 
орган за всички 
взаимодействия 
между различните 
агенции и про-
блеми, свързани 
с насилието над 
деца?  



Индекс за закрила на детето 2015  България   11   

Преди окончателното валидиране на Националния индекс с подкрепата на националния 
координатор и екипа експерти, отговорникът за данните за Индекса направи окончателна 
кръстосана проверка на данните, осигурени за различните сектори от рамката на Индекса.

Оценка 
Всеки качествен показател изискваше отговор „да“, „не“ или „частично изпълнено“. За оценката на 
показателите беше прието следното: „да“ = 1, „не“ = 0 и „частично изпълнено“ = 0,5. Там, където 
за един основен показател бяха използвани няколко подпоказателя, окончателната оценка на 
показателя беше изчислена като средната стойност на включените в него подпоказатели (напр. 
1+0,5+0+1+0,5 = 3 : 5 = 0,6).

За качествените показатели беше използвана формула за линейно преобразуване:

Y = X – Xmin / Xmax – Xmin

където Y е оценката, Х са количествените данни за съответната държава, Xmin са количестве-
ните данни на държавата с най-нисък резултат, а Xmax са количествените данни на най-добре 
представилата се държава.

За три от четирите източника за показателите (1) текущ статут по отношение на закрилата 
на детето на момичетата и момчетата, 2) управленска среда и 3) социална работа, бяха изчислени 
средните им оценки. По отношение на главния източник (членовете на КООНПД, анализирани чрез 
системния подход към закрилата на детето), всеки член от КООНПД и неговите показатели се 
оценяват поотделно (за изработване на една средна оценка за съответния член) и имат еднакъв 
принос за крайната оценка на Индекса. Следователно, крайната оценка на Индекса за всяка пилотна 
държава се изчислява като средната стойност от оценките на трите източника на показатели и 
средните оценки на всеки от членовете на КООНПД.

Бележки
(1)  Количествените показатели включват:

• равнище на децата, разделени от техните семейства (на 100 000 души от населението на възраст 0-17 год.)
• равнище на децата с увреждания, разделени от техните семейства (на 100 000 души от населението на възраст 0-17 год.)
• равнище на децата в резидентна грижа (на 100 000 души от населението на възраст 0-17 год.) към края на годината
•  равнище на децата на възраст 0-2 год. в резидентна грижа (на 100 000 души от населението на възраст 0-17 год.) към края на 

годината
• процент на децата с увреждания в публична резидентна грижа (всички видове институции) към края на годината
• процент на децата, настанени в приемна грижа от общия брой деца, разделени от техните семейства, към края на годината.
•  процент на децата с увреждания, настанени в приемна грижа от общия брой деца на възраст 0-17 год., настанени в приемна грижа 

към края на годината
•  процент на децата, настанени в семейства на роднини или близки (настойници) от общия брой деца, разделени от техните 

семейства, към края на годината
• брутно равнище на осиновяванията (на 100 000 от общото населението на възраст 0-3 год.)
• процент на децата с увреждания, осиновени в страната от общия брой деца, осиновени в страната, в кроя на годината. 
• процент на децата на възраст 7-17 г. осиновени в страната от общия брой деца, осиновени в страната, към края на годината.
• съотношение на квалифицираните социални работници на 100 000 души от общото население
•  съотношение на специализираните съдии, специализирали за работа по проблемите на децата (на 100 000 души население на 

възраст 0-17 год.)
• общите разходи за социална закрила като процент от БВП
• разходи за социални помощи, свързани с децата/семействата,  като процент от общите разходи за социална закрила

(2) www.transmonee.org

(3) www.unicef.org/publications/index_43110.html

(4)  UNICEF – Adapting A Systems Approach to Child Protection: Key Concepts and Considerations: www.unicef.org/ 
protection/files/Adapting_Systems_Child_Protection_Jan_2010.pdf; Save the Children – A Rough Guide to CP Systems: 
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5103.pdf; World Vision International – A Systems Approach  
to Child Protection: www.wvi.org/child-protection/publication/systemsapproach-child-protection

МЕТОДИКА НА ИНДЕКСА
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СЪРБИЯ 
0,615

РУМЪНИЯ 
0,803

БЪЛГАРИЯ 
0,652

МОЛДОВА 
0,527

ГРУЗИЯ 
0,517

СраВНеНие 
Между 

България  
и региОНа 

Обща оценка на страната

Средна оценка беше изчислена за три от четирите източника за показатели:

• текущ статут по отношение на закрилата на детето на момичетата и момчетата;

• управленска среда;

• социална работа.

По отношение на главния източник (членовете на КООНПД, анализирани чрез системния 
подход към закрилата на детето), всеки член от КООНПД се оценява поотделно, като тези 
оценки имат еднакъв принос за крайната оценка на Индекса. Следователно, крайната оценка на 
Индекса за всяка пилотна държава се изчислява като средната стойност на трите оценки и 
оценките за всеки член на КООНПД.

Въз основа на всички, посочени по-горе аспекти, с обща оценка на индекса за закрила на 
детето от 0,6524, понастоящем България се нарежда на второ място в региона (от петте 
пилотни държави, разгледани досега).

Обща оценка на страната

На картата е показано сравнение 
на оценките на петте пилотни 
държави: България, Грузия, Молдова, 
Румъния и Сърбия. По-големите 
кръгове представляват по-високи 
оценки като максималната 
възможна оценка е 1, а 0 е най-
ниската възможна оценка.

Графиката „swatch“ представлява 
паралелно представяне на данните. 
Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
закриля децата (с оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

СЪРБИЯ 
0,627

РУМЪНИЯ 
0,528

БЪЛГАРИЯ 
0,385

МОЛДОВА 
0,355

ГРУЗИЯ 
0,533

Текущ статут по отношение на закрилата  
на детето на момичетата и момчетата 

Резултатите от Индекса поставят България на четвърто място от петте пилотни 
за ИЗД държави с оценка 0,385. Показателите тук оценяват текущия статут по 
отношение на закрилата на детето на момичетата и момчетата. При сравнение 
с Грузия, Молдова, Румъния и Сърбия, България води само по два от петнадесетте 
качествени показателя: брутно равнище на националните осиновявания и разходи за 
социални помощи. България заема последно място по шест показателя, като показва: 
високо равнище на децата на възраст между 0 и 2 год., настанени в резидентна грижа, 
нисък процент на децата с увреждания, които са настанени в приемна грижа или са 
осиновени в страната, нисък процент на децата на възраст 7-17 год. осиновени в 
страната, и липса на квалифицирани социални работници и съдии със специализация за 
работа по проблемите на децата.

Обща оценка на страната

Картата показва сравнение на 
текущия статут по отношение на 
закрилата на детето на момиче-
тата и момчетата във всяка от 
петте държави. По-големите кръгове 
представляват по-малка цялостна 
уязвимост (като максималната 
възможна оценка е 1, а 0 е най-ниската 
възможна оценка).

Графиката „swatch“ представлява 
паралелно представяне на данни-
те. Пълен кръг означава малък брой 
момичета и момчета в състояние на 
уязвимост (с оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

България показва ниски резултати (на четвърто място) и по показателя процент 
на децата, настанени в приемна грижа от общия брой деца, разделени от техните 
семейства, към края на годината, което е израз на обстоятелството, че приемната 
грижа все още не е достатъчно добре развита в страната.

В заключение, наличните актуални данни за текущия статут  по отношение на 
закрилата да детето на момичетата и момчетата са ограничени. Без събирането 
на подробни и актуални данни е трудно държавата да определи вида и обхвата на 
необходимите услуги. Информацията за преобладаващите проблеми и за децата в 
риск трябва да бъде документирана и съобщавана.

Препоръки:

• Подобряване на превенцията и алтернативната грижа с фокус върху най-
малките деца (0-2 год.);

• Развитие на механизми за специализирано правосъдие за разглеждане на 
проблемите на децата/семействата; и

• Подобряване на събирането, управлението и съобщаването на данните за 
проблемите, които засягат децата и децата в риск.

Подобряване на превенцията и алтернативната 

грижа с фокус върху най-малките деца

Процент на момичетата и 
момчетата, разделени от 
семействата си, които живеят в 
приемна грижа

Графиката „swatch“ изобразява 
процента на момичетата и 
момчетата, разделени от техните 
семейства, които живеят в приемна 
грижа. Пълен кръг означава 100% 
момичета и момчета, разделени от 
техните семейства.

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

СЪРБИЯ 
0,578

РУМЪНИЯ 
0,742

БЪЛГАРИЯ 
0,522

МОЛДОВА 
0,542

ГРУЗИЯ 
0,493

Управленска среда

Управленска среда
България заема четвърто място в категорията „управленска среда“ с оценка от 0,522. Грузия е пока- 
зала по-нисък резултат 0,493 и заема пето място, а Румъния се представя най-добре с оценка 0,742.

Ниската оценка на България отчасти отразява факта, че са необходими по-нататъшни усилия  
за да може страната напълно да отговори на изискването да предприеме всички необходими 
мерки за осъществяване правата, в член 4 на КООНПД. Този член гласи следното: „Държавите – 
страни по Конвенцията, са длъжни да предприемат всички необходими законодателни, 
административни и други мерки за осъществяване правата, признати в тази Конвенция. 
По отношение на икономическите, социалните и културните права държавите – страни по 
Конвенцията, предприемат такива мерки в максималната степен, възможна с оглед на техните 
ресурси, и когато е необходимо, в рамките на международното сътрудничество.“ Член 4 изисква 
от правителството да изгради официални специализирани органи, за които обществото е добре 
информирано, да поеме отговорност и да предприеме действия, за насочване на публичния сектор 
в Българя в действията му за закрила на детето.

България все още не е приела консолидиран закон за правата и закрилата на детето. Без такава 
официална насока, различните действащи лица и действията на отделните министерства и 
равнища на управление могат да имат случаен характер и да се наблюдава припокриване между 
агенции, когато кумулативно се прилагат различни закони. Един консолидиран закон свежда до 
минимум припокриването на правомощия и създава платформа за консенсус и координация.

Картата показва сравнение между 
текущия статут  по отношение на 
правата на детето на момичетата 
и момчетата във всяка от петте 
държави. По-големите кръгове 
представляват по-малка цялостна 
уязвимост (като максималната 
възможна оценка е 1, а 0 е най-
ниската възможна оценка).

Графиката „swatch“ представлява 
паралелно представяне на данните. 
Пълният кръг означава малък брой 
момичета и момчета в състояние на 
уязвимост (с оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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Тъй като добрата и стабилна 

управленска среда естест-

вено засилва цялостния 

процеса на реформиране и 

неговите съставни части, 

настоящият предварителен 

преглед на Индекса препоръч-

ва отделянето на внимание, 

изцяло фокусирано върху упра-

вленската среда като ключов 

елемент за постигането на 

успехи в закрилата на дете-

то в дългосрочен план.

В България все още не е създаден парламентарен орган с точно определен мандат за  
разработване и наблюдение на политиките за закрила на детето. Без такъв орган, 
публичният сектор в България, който отговаря за закрилата на детето не разполага с 
механизъм за отчетност за извършване на преглед и мониторинг на дейностите.

В крак с правилната политика, България е разработила и прилага механизми за 
провеждане на консултации на национално равнище с НПО и със самите деца, по 
въпроси, свързани с разработването и изпълнението на политики. Възможността 
за провеждане на диалог и обсъждания между правителството от една страна и 
гражданското общество и децата  от друга, е важен елемент на управлението, 
защото различните мнения и гледни точки дават възможност тези обсъждания да 
бъдат по-надеждни и пълноценни.

Тъй като добрата и стабилна управленска среда естествено засилва цялостния 
процеса на реформиране и неговите съставни части, настоящият предварителен 
преглед на индекса препоръчва отделянето на внимание, изцяло фокусирано върху 
управленската среда като ключов елемент за постигането на успехи в закрилата 
на детето в дългосрочен план.

Препоръки

• Повеждане на подробен преглед на цялото законодателство за осигуряване на 
съгласуваност с КООНПД;

• Приемане на консолидиран закон за правата и закрилата на детето;

• Създаване на постоянен механизъм за бюджетен анализ на национално и на други 
равнища, за да се установи: 1) делът от общия бюджет, насочен към децата, 2) 
неравенствата между регионите, градските/селските райони и конкретни групи 
деца, и 3) фокусирането върху най-уязвимите деца и тези в най-неравностойно 
положение;

• Свързване на координационните механизми за закрила на детето с държавните 
институции, които определят общите политики и бюджетите в държавата;

• Създаване на парламентарен орган с точно определен мандат по въпросите на 
закрилата на детето; и

• Гарантиране, че институцията на омбудсмана напълно съответства на 
Парижките принципи относно статута и функционирането на националните 
институции за насърчаване и защита на правата на човека.

Оценката за координацията като 
показател за слаба управленска среда

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
осъществява подходяща координация 
между различните сектори и агенции, 
за да закриля децата в съответствие 
с членовете на КООНПД, свързани със 
закрилата на детето  и системния 
подход към закрилата на детето (с 
оценка 1).

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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СЪРБИЯ 
0,604

РУМЪНИЯ 
0,813

БЪЛГАРИЯ 
0,676

МОЛДОВА 
0,533

ГРУЗИЯ 
0,526

Анализ на членовете на КООНПД, въз основа на системата за закрила на детето

Анализ на членовете на КООНПД, въз основа 
на системата за закрила на детето

В основната рамка на иЗд (въз основа на средната оценка за членовете на 
КООНПД, свързани със закрилата на детето) България с индекс 0,676 заема 
второ място сред 5-те пилотни държави, разгледани досега (Румъния с много 
добри резултати има индекс 0,813, а оценката на Сърбия 0,604 е близо до тази 
на България).

Всеки от следващите раздели представлява конкретен анализ и препоръки за 
категориите политики, услуги, капацитет, координация и отчетност.

Картата показва сравнение на усилията за 
спазване на членовете на КООНПД, свързани със 
закрилата на детето в съответствие със сис-
темния подход към закрилата на детето във 
всяка от петте държави. По-големи кръгове 
означават по-високи оценки (като оценка 1 е 
максималната възможна оценка, а 0 е минимал-
ната възможна оценка). 

Графиката „swatch“ представлява паралелно 
представяне на данните. Пълен кръг означава, 
че държавата е изпълнила отговорността си 
да разработва подходящи политики, услуги, 
капацитет, координационни механизми и ме-
ханизми за отчетност, за да закриля децата в 

съответ-
ствие с 
членовете 
на КООНПД, 
свързани 
със закри-
лата на 
детето (с 
оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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Закони и политики

България показва високи резултати по отношение на политиките, с оценка 0,838 
(след Румъния с оценка 0,952, и преди Сърбия и Молдова с оценки съответно 0,786 и 
0,792). Високите оценки са отражение на факта, че и България и Румъния са държави 
– членки на ЕС; по време на процеса на присъединяване към ЕС както Румъния, така 
и България положиха усилия да хармонизират своите политиките с насоките на 
ЕС.  Налице са доказателства, че високите оценки на Румъния във всички области са 
резултат от обстоятелството, че ЕС определи по-висок приоритет на закрилата 
на детето за присъединяването на Румъния, отколкото за присъединяването на 
другите нови държави членки.

Независимо от сравнително високата оценка, България все още има да преодолява 
някои пропуски в политиките и да положи още усилия за хармонизирането им с 
изискванията на КООНПД.

В България липсва политика и нормативна база за стандартите за качество за 
определен вид услуги и други дейности, предприемани от правителството за закрила 
и грижа за децата. Без такива стандарти, услугите не могат да бъдат оценявани и 
не може да се търси отговорност за качеството на предоставяните услуги, поради 
липса на референтно равнище. Без стандарти доставчиците на услуги не са длъжни да 
изразходват бюджетите си за специфични ресурси или задачи, или за да извършване на 
дейности, които гарантират закрилата и грижата за децата.

Докато много услуги, включително управлението на случай вече се осъществяват 
по стандарти за качество, работното натоварване все още не е определено 
и действащите разпоредби не дават ясна структура или разпределение на 
функциите на служителите в отделите „Закрила на детето“. Трябва да се предвиди 
разработване на стандарти за качество за психологическо консултиране и за 
подкрепящите услуги, като и за услугите за осиновяване.

България може също да повиши надеждността и прозрачността на финансирането, 
предоставяно на отделите „Закрила на детето (които играят ключова роля в 
управлението на случаите в системата за закрила на детето) като осигури техните 
действия да се ръководят от точно определени финансови стандарти.

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
създава правилните политики, за да 
закриля децата в съответствие с 
членовете на КООНПД, свързани със 
закрилата на детето и системния 
подход към закрилата на детето (с 
оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ
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Наред с това се наблюдават проблеми с детското участие и личната 
неприкосновеност, свързани с участието на децата в съдебни заседания, като е 
необходимо да се предприемат действия по въпросите, свързани с опазването 
на самоличността на детето, както и за подобряване на постигането на 
последователност по отношение на етническия произход, религията, културната 
и езикова идентичност, при вземането на решения за осиновяване. Успехът на 
настаняването и потенциалът за пълноценно развитие на детето след осиновяване 
зависят от условията, в които то живее и степента, в която детето и семейството 
споделят общи основни културни разбирания.

Настоящият предварителен преглед на индекса препоръчва следните нови 
нормативни разпоредби:

• Приемане на стандарти за качество и финансови стандарти за всички услуги и 
механизми, които са предназначени за децата в затруднено положение;

• Изискване за лицензиране на услугите за закрила на детето, предоставяни пряко 
от държавни/общински  доставчици;

• Преглед и реформиране на процедурите, свързани с участието на децата и лична 
неприкосновеност на децата в съдебни производства;

• Преглед и реформиране на политиките за осиновяване, които за разглеждат 
условията на осиновяването;

• Приемане и изпълнение на стратегии, насочени към бездомните деца и децата на 
улицата, както и детския труд;

• Забрана за злоупотреба с вещества и налагане на допълнителни наказания за 
престъпления, свързани с наркотици, извършени от възрастни, където децата са 
използвани при производството или незаконния им трафик; и

• Приемане на Допълнителния протокол към Конвенцията относно 
киберпрестъпленията от 2006 г.

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ
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Услуги

България заема трето място при услугите, с оценка 0,682, малко след Сърбия с 0,69 
(Румъния се представя най-добре с 0,885, а Молдова и Грузия са на четвърто и пето 
място с оценки 0,561 и 0,538 съответно).

България е развила алтернативни услуги в общността, насочени към децата, 
лишени от тяхната семейна среда, включително услуги за настаняване на 
бездомни деца и деца на улицата. България също така ефективно закриля децата 
от икономическа експлоатация и осъществява превенция на видовете детски 
труд, които могат да засегнат в отрицателен план детското развитие или 
възможността на детето да ходи на училище. Децата в България могат да очакват 
също да поддържат контакт с единия или с двамата си родители, ако се е наложило 
доброволно или недоброволно да бъдат разделени с тях.

Като цяло обаче, България има ниска оценка за услугите, което отразява 
неравномерното развитие, обхват и достъп до услугите на децата от цялата 
страна, нуждаещи се от закрила или грижа.

По-конкретно, специално внимание трябва да се отдели на условията на децата с 
увреждания. Ниският резултат на България отразява необходимостта сериозно 
да бъде разгледано и да се даде приоритет на създаването на специфични услуги, 
които да отговорят на потребностите на тези деца и техните семейства, 
както и да се подобри достъпа до подкрепящи услуги в цялата страна.

Резултатите на България са много ниски и по отношение на услугите, свързани с 
осиновяването на деца. Тъй като равнището на осиновявания в България е доста 
високо, в сравнение с други подобни страни в региона, липсата на услуги за справяне 
с този голям брой осиновявания предполага уязвимост на системата. Без правилен 
надзор върху процеса на осиновяване, има вероятност да се появят корупция и 
други форми на злоупотреба. Децата, които са изведени от техните семейства 
се намират в силно зависимо и уязвимо положение и имат нужда от всички услуги 
и целия надзор, който може да осигури държавата, за да гарантира тяхната 
безопасност и благосъстояние при осиновяване или настаняване в приемна грижа. 
Регулаторните органи трябва да гарантират, че правата на децата по член 21 от 
КООНПД са защитени.

Стойността на Индекса показва, че България трябва да свърши много по-добра 
работа, за да гарантира, че децата не се разделят от родителите им против 
тяхната воля, освен в случаите, когато раздялата е в най-добрия интерес 
на детето. Всеки случай, в който на детето се позволи да остане със своето 
семейство, когато извеждането не е абсолютно необходимо, намалява цялостния 
натиск върху системата за закрила на детето и понижава вероятността децата да 
се озоват в институция или в нерегулирана среда, където тяхното благосъстояние 
и развитие може да бъде изложено на опасност.

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
създава необходимите услуги, за да 
закриля децата в съответствие с 
членовете на КООНПД, свързани със 
закрилата на детето и системния 
подход към закрилата на детето (с 
оценка 1).

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния
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И в заключение, България трябва да развие по-сигурни   услуги, насочени към 
случаите, когато децата може да бъдат изложени на злоупотреба с наркотици или 
използвани в трафика на забранени вещества.

Настоящият предварителен преглед на индекса препоръчва полагане на 
посочените по-долу нови усилия за предоставянето на услуги:

• Преглед на обхвата на предлаганите държавни услуги за закрила на детето, които 
изискват предоставянето им в национален план;

• Разработване на нормативна рамка за наблюдение и прилагане на услуги за 
безопасно осиновяване, които вземат предвид на първо място и преди всичко най-
добрия интерес на детето, както е заложено в КООНПД;

• Създаване на адекватна система за наблюдение, за да се гарантира, че децата не се 
разделят от родителите им, освен когато това е абсолютно необходимо;

• Специално за децата с увреждания, създаване на адекватна, достъпна и 
приобщаваща среда за услугите, включително в разидентната грижа; и

• Разработване на подходящи услуги за посрещане на разнообразните потребности 
на момичетата и момчетата, които са изложени на злоупотреба с вещества.

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ
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Капацитет

Най-общо казано всички страни с региона имат трудности с капацитета, който включва 
човешките ресурси, финансовите ресурси, инфраструктурата и оборудването. Тъй като 
капацитетът говори за обхвата и устойчивостта на изпълнение на държавните услуги, 
ниската оценка показва голяма разлика между ангажиментите на правителството по 
КООНПД и действията на правителството за осезателна закрила и грижа за децата. 
България заема второ място с оценка 0,509, като е изпреварена само от Румъния с оценка 
0,540, но е преди Грузия с 0,358, Молдова с 0,352 и Сърбия с 0,408. 

Ресурсите, инфраструктурата и оборудването, насочени към децата с увреждания 
илюстрират нуждата на България от нов капацитет. Напр. недостатъчните ресурси, 
ноу-хау и достъп от гледна точка на архитектурата и комуникациите, свеждат до 
минимум ефективността на приобщаващото образование за деца с увреждания. 
Трудностите продължават и в центровете за настаняване от семеен тип за деца с 
интелектуални затруднения. Те са сериозно недофинансирани и не могат да поддържат 
равнището на услуги и грижа за гарантиране на подходящото благосъстояние. 
Голямото текучество на персонала, дължащо се на ниското заплащане и трудните 
административни процедури създава цикъл от постоянно сменящи се и претрупани с 
работа обгрижващи лица и оставя малка възможност за развитие на децата.

Настоящият предварителен преглед на индекса препоръчва полагане на посочените 
по-долу нови усилия за повишаване на капацитета:

• Поемане на ангажимент за ново финансиране, което повишава количество и 
качество на необходимите услуги; и 

• Поемане на ангажимент за нова инфраструктура и оборудване, необходими, за да 
може по безопасен начин и ефективно да се удовлетворяват потребностите, 
свързани с развитието на уязвимите деца, включително на децата с увреждания.

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
създава правилните политики, за да 
закриля децата в съответствие с 
членовете на КООНПД, свързани със 
закрилата на детето и системния 
подход към закрилата на детето (с 
оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ
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РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

Отчетност

Всички страни в региона се затрудняват при създаването на механизми за отчетност, 
чрез които да се осъществява подходящо наблюдение на дейностите, решенията и 
качеството на публичния сектор, и да се дава на бенефициентите и техните настойници 
възможност да оспорват тези решения. Управлението на данните също е съставна част 
на отчетността, защото проследяването на данните във времето дава възможност да 
се получи информация за ситуацията на уязвимите деца и за ефекта от услугите.

България се нарежда на второ място след Румъния с оценка 0,622. Румъния се представя най-
добре с оценка 0,730, а Молдова най-слабо с оценка 0,425.

Необходима е по-нататъшна работа за изготвянето на процедури за лицензиране, които 
да дават възможност за контрол на качеството на услугите и за независими съгласувани 
механизми за наблюдение на качеството. По-конкретно, общините осигуряват 80% 
от услугите за бездомните деца и децата на улицата, но не са задължени да бъдат 
лицензирани и подложени на системна проверка за качество и компетентност. Що 
се отнася до неправителствените организации, които са доставчици на услуги, при 
разговорите с тях се установи, че не се правят редовни проверки за потвърждаване на 
лиценза. Проверките се правят обикновено по сигнал или при оплакване.

Настоящият предварителен преглед на индекса препоръчва полагане на посочените 
по-долу нови усилия за отчетност:

• Въвеждане на задължително лицензиране, свързано със стандарти за качество, за 
всички доставчици на услуги;

• Създаване на независими съгласувани механизми за преглед на качеството на 
предоставяните услуги и потвърждаване на лиценза. При наблюдението трябва да 
се прави преглед на услугите, предоставяни както от частния, така и от публичния 
сектор. 

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
осигури необходимите механизми 
за отчетност за решенията и 
действията на публичния сектор, за 
да закриля децата в съответствие 
с членовете на КООНПД, свързани със 
закрилата на детето  и системния 
подход към закрилата на детето (с 
оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕ

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
осигури подходяща координация 
между различните сектори и 
органи, за да закриля децата в 
съответствие с членовете на 
КООНПД, свързани със закрилата 
на детето и системния подход 
към закрилата на детето (с 
оценка 1).

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 

Координация 

България получава оценка 0,673 за координация, сравнено с Румъния  – 0,903, и Молдова с най-
ниска оценка 0,471. България има добре разработени координационни механизми за децата 
в риск от насилие тези, които са жертви на трафик.

Липсват обаче ясни роли и отговорности, когато става дума за деца в конфликт със 
закона, деца, които са в риск от отпадане от училище или деца, които не са записани в 
училище. Тук се включват и бездомни деца и деца на улицата, жертви на злоупотреба с 
вещества и деца с увреждания.

Настоящият предварителен преглед на индекса препоръчва полагане на посочените 
по-долу нови усилия за координация:

• Повишаване на междусекторната координация по въпросите, свързани с децата 
в конфликт със закона, децата, за които има риск да отпаднат от училище и за 
децата, които не са записани в училище, бездомните деца и децата на улицата, 
жертвите на злоупотреба с наркотици и децата с увреждания.
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СЪРБИЯ 
0,8

РУМЪНИЯ 
1

БЪЛГАРИЯ 
0,7

МОЛДОВА 
0,6

РЕГИОНАЛНО СРАВНЕНИЕОценка по отношение на социалната работа

Оценка по отношение на социалната работа

По отношение на социалната работа, оценката на България е 0,7 от възможна най-висока 
оценка 1. Грузия има най-ниска оценка 0,4, докато Молдова се нарежда малко след България с 
оценка 0,6. В България социалната работа е регламентирана по закон и за нея се осигурява 
висше образование, като специалността се изучава в утвърдени университети. Също така 
има Етичен кодекс, разработен и приет от Българската асоциация на социалните работници. 
Тази асоциация обаче не е официален орган, в който задължително да членуват всички социални 
работници, и която да изисква продължаващо обучение за всички членове.

Настоящият предварителен преглед на индекса препоръчва полагане на посочените по-
долу нови усилия по отношение на социалната работа:

• Създаване на професионален орган или организация на социалните работници с 
официално признат мандат за поддържане на стандартите на работа и за осигуряване 
на задължително продължаващо професионално обучение.

ГРУЗИЯ 
0,4

Пълен кръг означава, че държавата 
е изпълнила отговорността си да 
запази социалната работа като 
важен елемент от усилията за 
закрила на детето на местно и 
национално ниво.

ЗелеНО България

ЧерВеНО грузия 

жълтО Молдова

СиНЬО румъния

тъМНОСиНЬО  Сърбия 
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ЗаСлуги  

Експерти

Велина тодорова, юрист, доктор по 
социология, е доцент по Гражданско и 
семейно право в Юридическия факултет 
на Пловдивския университет и в 
Българската академия на науките. Тя 
преподава също Гражданско състояние 
и Права на детето в магистърски 
програми. От декември 2011 до май 
2013 е зам. министър на правосъдието, 
отговаряща за секторите международно 
и Европейско право, правна защита на 
децата и международно осиновяване, 
гражданство, семейно право и др. Има 
сериозен законотворчески (Семеен 
кодекс, 2009 г., Закон за закрила на 
детето и изменения, 2000-03, Закон 
за защита от домашно насилие, 2005, 
Законопроект за правата на детето, 
2010 г. и др.), и научно изследователски 
опит. Тя има публикации в страната 

и чужбина (повече от 50) и е експерт 
(2001) и член на Европейската комисия 
по семейно право (2014), както и член на 
Международното общество по семейно 
право (1997). 

Надя Шабани е програмен директор на 
Български център за нестопанско право 
(БЦНП). Тя работи в организацията 
от нейното основаване през 2001г. до 
2009г., като се връща отново през 2012 
г. В БЦНП работи по въпроси, свързани 
със учредяване на НПО, публично-частни 
партньорства, добро управление и 
социално договаряне.  Тя предоставя 
помощ и съдействие на държавни 
служители на централно и местно ниво, 
адвокати, професионални групи, дъщерни 
организации и доставчици на социални 

услуги за разработване на политики , 
стратегически документи, изготвяне 
на промени в законодателството и 
оценки на въздействието в социалната 
сфера. През 2009 г. Надя Шабани става 
Председател на Държавна агенция за 
закрила на детето, която отговаря 
за прилагането на правата на децата 
и координира всички правителствени 
политики в тази област. Като 
ръководител на агенцията, тя 
отговаря за координацията на 
всички мерки и програми към Плана за 
деинституционализация на децата в 
България, приет през 2010г. и финансиран 
от ЕС (100,000,000 евро за първите 4 
години). Надя има магистърска степен 
по право от Софийски университет и 
специализация по международно право и 
международни организации.
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ЗАСЛУГИ

дани Колева е завършила финанси и 
бизнес администрация в Нов български 
университет. Присъединява се към екипа 
на Националната мрежа за децата през 
януари 2010 г. от АРК България, където 
работи като програмен директор от 
2006 г. Преди това е работила като 
програмен директор във Всяко Дете и 
Европейски детски тръст включително и 
като програмен сътрудник за Централна 
и Югоизточна Европа. Дани Колева има над 
10 годишен опит от работа на терен в 
областта на деинституционализацията 
и развитието на превантивни и 
алтернативни услуги за деца и семейства 
и значителен практически и управленски 
опит в областта на детските права. 
Член на Българската асоциация за 
управление на проекти, Международната 
асоциация по приемна грижа и групата за 
определяне на политиките на Юрочайлд 
(EUROCHILD), европейска мрежа за 
правата и благосъстоянието на детето.

радостина Панева е съветник по 
програмно развитие в континенталния 
офис на международната федерация 
SOS Children’s Villages International, 
където отговаря за координирането 
на професионална мрежа от съветници 
по застъпничеството на национално 
ниво от различни европейски страни. 
Богатият опит на г-жа Панева в 
областта включва иницииране и 
осъществяване на богат набор от 
застъпнически дейности, свързани 
със закрилата на детето и детското 
благосъстояние, както и със създаване 
на контакти с политици и власти на 
национално и на местно ниво. Опитът й 
включва и цялостно застъпничество за 
политики, които да гарантират правата 
на детето със специален фокус върху 
процеса на деинституционализация 
в България и развитието на услуги за 
алтернативна грижа. Освен това, тя 

е съавтор на няколко публикации като 
„Основни принципи на ефективната 
подкрепа на уязвими социални групи 
в България чрез социални услуги” и 
„Двайсет мнения за прилагане на 
политиките за детето в България по 
повод 20-годишнината от приемането 
на КООНПД.” Радостина Панева започва 
кариерата си като ентусиазиран 
социален работник с академична 
подготовка по психология. 

Наталия герасимова Христова 
– Михайлова е социален педагог 
с 25 годишен опит в областта на 
социалните услуги и повишаване на 
детско благосъстояние. Има опит в 
директна работа с деца и семейства 
в риск в специализирана институция 
и социални услуги в общността. 
Участва и ръководи редица проекти, 
насочени към реформиране на грижата 
и подкрепата за рискови групи в 
редица НПО. Има специални интереси и 
изследвания насочени към разработване 
на услуги за родители. През последните 
години разработване и участие в над 
10 изследвания, анализи и оценки на 
проекти, политики и програми за детско 
благосъстояние.

Професионалната кариера на диана 
русева включва колаборация както с 
организации, фокусирани върху децата, 
като УНИЦЕФ, Институт по социални 
дейности и практики, Лумос България, 
така и с държавни институции като 
Министерството на труда и социалната 
политика, където е била част от екип, 
ангажиран с реформата на системата за 
закрила в България. Започва кариерата си 
в областта като психолог в ДДЛРГ „Асен 
Златаров” и има магистърска степен по 
Психология от Софийски университет 
„Св. Климент Охридски.” Автор е и на 
няколко специализирани публикации, като 
„Социална компетентност в резидентна 

грижа”  и „Работа със семейства и деца в 
риск.”

дейвид Бисет е експерт по 
управление, педагог и академик, който 
ръководи СНЦ Еквилибриум – НПО, 
което играе водеща роля в процеса на 
деинституционализация в България и 
което се специализира в управлението 
и развитието на услуги за деца и 
семейства, базирани в общността.
Приключвайки с писането на книга за 
оценка на въздействието на социалните 
услуги, обучения и техническа супервизия, 
Дейвид съветва и предоставя подкрепа 
чрез обучения и супервизия за нови услуги 
на различни места. Бил е пряк консултант 
на няколко европейски правителства 
като е спомогнал да създадат собствени 
планове за действие за борба срещу 
детската бедност. Страстта на Дейвид 
е в развитието на „пространства за 
учене” за растящи деца, тийнейджъри 
влизащи в пубертета, както и за многото 
професионалисти, с които работи.  

Мадлен таниелян има бакалавърска 
степен по Социална педагогика и 
магистърска степен по „Европеистика 
и социални науки” от СУ „Св. Климент 
Охридски”. Работила е като координатор 
на програма и ръководител на проекти 
в неправителствена организация. 
Опитът й е свързан с работа по проекти 
в областта на реформа в детското 
правосъдие и по-специално – въвеждане 
на щадящи практики за изслушване на 
деца, жертви и/или свидетели на насилие 
или престъпления. Участвала е в проекти 
свързани със социални услуги за деца и 
семейства, насилие над деца, повишаване 
на капацитет на професионалисти, 
детски труд. Мадлен Таниелян има и опит 
в директната работа с деца и семейства 
в рамките на работата й като социален 
работник в Център за обществена 
подкрепа. 
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Стратегически 
сътрудници:

Мирела Опреа е генерален секретар 
на Child Pact, както и главен мениджър и 
сътрудник в офиса на World Vision в Близкия 
Изток и Източна Европа. Започва кариерата 
си като доброволец в първата линия за 
помощ на деца пострадали от насилие. 
Има бакалавърска степен по Психология и 
Образователни науки, магистърска степен 
по Европейска интеграция и докторска 
степен по Международно развитие. Мирела 
е била президент на Румънската асоциация 
на експертите по развитие и член на борда 
на директорите на FOND. 

Автори
анди гут е един от водещите 
специалисти в областта на закрилата на 
детето в региона с повече от 24 години 
опит в работата за детско благосъстояние 
и закрила. Портфолиото му включва работа 
с различни НПО, както на национално, така 
и на международно ниво (Румънският 
сиропиталищен тръст, За нашите 
деца, Румънската федерация на НПО за 
деца, World Learning, SOS Детски селища 
и World Vision), агенции на ООН (УНИЦЕФ, 
Световната банка) и правителства в 
Румъния, България, Молдова и Русия. Между 
1991 и 1997 той допринесе за дизайна, 
изпълнението и разрастването на различни 
услуги за алтернативна грижа (малки 
къщички, приемна грижа, звена „Майка 
и бебе) и има принос за въвеждането на 

Заслуги
гергана енчева  корица

Силвиу гети  страница 8

роксана тодеа страници 
2, 6, 26

дизайн

Мариета Василева  
Tаралеж ЕООД.

ЗАСЛУГИ

специализирани услуги за закрила на детето 
в Румъния. В началото на 1997 г-н Гут е 
бил директно ангажиран с изготвянето 
на Стратегия за реформа в областта на 
детското благосъстояние за Румъния и 
България. Той допринася и за развитието 
на мрежа за социални услуги за деца в 
Молдова и популяризирането на реформи 
за повишаване детското благосъстояние 
в Русия (районите на Кострома, Ростов, 
Алтай, Край и Бурятия).

джоселин Пенър Хол е програмен 
директор в офиса на World Vision за Близкия 
Изток и източна Европа. Г-жа Пенър Хол е 
работила за по-добра закрила на детето и 
за детските права в региона на Централна 
и Източна Европа и Общността на 
независимите държави в продължение на 
7 години. Тя е автор на няколко публикации 
със закрилата на детето, включително 
на „Посрещане на най-младите в Европа: 
как влизането в ЕС промени закрилата на 
детето в Румъния” 

Преди работата си в World Vision, г-жа 
Пенър Хол е била гостуващ адвокат в 
Интерамерикансия съд за човешки права 
и е била на различни позиции в The Legal 
Aid Society of Washington, D.C., Fairfax Circuit 
Court of Virginia, и в Международната 
трудова организация. Тя е член-основател 
на Международната съдебна мисия и е 
магистър по международно право от 
университета в Нотр Дам. 



www.nmd.bg

www.childpact.org

www.wvi.org/meero
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