
Визия за семейна политика
мненията на родителите, опитът на еВропа  
и гледната точка на психоанализата 

www.familypoliciesbg.wordpress.com

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект „Визия за семейна политика в подкрепа на 
децата и семействата в България”. Партньори по проекта са Сдружение „Дете и пространство,“ 
Национална мрежа за децата и Институт за изследване на населението и човека към БАН.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправи-
телствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Дете 
и пространство“, Национална мрежа за децата и Института за изследване на населението и 
човека – БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простран-
ство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/



Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България”. 
Партньори по проекта са Сдружение „Дете и пространство,“ Национална мрежа за децата и Институт за изследване на населението 
и човека към БАН.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от Сдружение „Дете и пространство“, Национална мрежа за децата и Института за изследване на населението и човека – БАН и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/

© Национална мрежа за децата, 2016

Снимки:  istockphoto.com, wallpaperscraft.com



  •   1

Съдържание

Част 1: Проучване на нагласите към семейните политики в България ......................................  4 
Въведение ................................................................................................................................................................ 5
Основни теми – предмет на груповите дискусии и експертните интервюта ...................................................... 5
Основни резултати .................................................................................................................................................. 5
1. Темата за платеното майчинство ........................................................................................................................ 5
2. Темата за детските надбавки .............................................................................................................................. 6
3. Темата за семейно-подоходното облагане ........................................................................................................ 8
4. Темата за услугите за деца и семейства ............................................................................................................. 9
5. Темата за ефективността на действащата социална/семейна политика ...................................................... 11
Изводи от изследването ........................................................................................................................................ 11

Част 2: Четири примера от Европа ..........................................................................................................  12
Глава 1: Норвегия  ................................................................................................................................................  13
А. Правна рамка ..................................................................................................................................................... 13
Б. Анализ на семейните политики на Кралство Норвегия .................................................................................. 16
1. Ключови данни .................................................................................................................................................. 16

1.1 Обща демографска информация ............................................................................................................ 16
1.2 Икономически показатели ...................................................................................................................... 16
1.3 Качествени индикатори ........................................................................................................................... 17
1.4 Индикатори AROPE – лица в риск от бедност или социално изключване ........................................... 17
1.5 Структура на семействата ........................................................................................................................ 18

2. Законодателна и административна рамка ...................................................................................................... 19
2.1 Стратегическа и законодателна рамка ................................................................................................... 19
2.2 Административна рамка и организация – отговорности от гледна точка на планиране 
на политиките и програмите за подкрепа на родителите и децата, тяхното изпълнение, 
мониториране и оценяване, участие на заинтересовани страни .............................................................. 26
2.3 Лидерство и координация – кой е водещ при създаването на нови стратегически 
и законодателни промени и как се осигурява координацията .................................................................. 27

3. Вид, обхват и достъпност на услугите за подкрепа на семействата в Норвегия .......................................... 28
3.1 Описание на различните услуги, техния обхват и достъпност за подкрепа на семействата, 
включително услуги за закрила от насилие ................................................................................................. 28
3.2 Таргетирани услуги за семейства в риск и дефиниране на видовете рискове, 
които политиките и програмите адресират ................................................................................................. 32

4. Основни изводи ................................................................................................................................................. 35

Глава 2: Германия  ................................................................................................................................................  36
А. Правна рамка ..................................................................................................................................................... 36
Б. Анализ на семейните политики на Федерална република Германия ........................................................... 38
1. Ключови данни .................................................................................................................................................. 38
1.1 Обща демографска информация.................................................................................................................... 38
1.2 Качествени индикатори .................................................................................................................................. 39
1.3 Индикатори AROPE – лица в риск от бедност или социално изключване: ................................................. 39
2. Въведение .......................................................................................................................................................... 40
3. Законодателна и административна рамка за подкрепа на семействата ...................................................... 41



2  • Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България

3.1 Семеен, личен живот, пазар на труда и съчетаването им ............................................................................ 41
3.2 Равнопоставеност на половете ....................................................................................................................... 43
3.3 Икономически политики и стимули ............................................................................................................... 45
3.4 Административна рамка/организация .......................................................................................................... 46
4. Вид, обхват и достъпност на услугите за подкрепа на семействата .............................................................. 47
4.1 Насилие и закрила на детето .......................................................................................................................... 47

Глава 3: Франция  .................................................................................................................................................  51
А. Правна рамка ..................................................................................................................................................... 51
Б. Анализ на семейните политики на Република Франция ................................................................................ 55
Въведение .............................................................................................................................................................. 55
1. Компоненти на семейните политики във Франция ........................................................................................ 56
1.1 Семейни надбавки........................................................................................................................................... 56
1.2 Подкрепа в грижите за деца ........................................................................................................................... 57
1.3 Подкрепящи услуги за родители с деца във Франция .................................................................................. 60
2. Актуално състояние на семейните политики във Франция: въпроси, които са обект на дискусия ............ 61

2.1 Семейната политика не е прецедент, присъщ само на Франция. ........................................................ 61
2.2 Не, корелацията между семейната политика и раждаемостта не е очевидна. .................................. 61
2.3 Да, „универсалната” семейна политика има своята цена. ................................................................... 62
2.4 Да, отрасълът семейство е от структурна гледна точка по-скоро в равновесие 
      (във Франция спрямо останалите отрасли). ........................................................................................... 62
2.5 Не, да се премахне АМЕ не води до генериране на сравними икономии. ......................................... 62

3. Заключение ........................................................................................................................................................ 63

Глава 4: Великобритания  ..................................................................................................................................... 64
А. Правна рамка ..................................................................................................................................................... 64

Част 3: Семейството и неговите функции от гледна точка на психоанализата  ....................  68
Въведение .............................................................................................................................................................. 69
1. Семейството като социална структура ............................................................................................................. 70

1.1 Семейните комплекси ............................................................................................................................. 70
1.2 Символичното и родството. Функцията на бащата ............................................................................... 71
1.3 Функцията на майката ............................................................................................................................. 75

2. Кризата на семейството в съвременния свят .................................................................................................. 76
2.1 Кризата на семейството в съвременния свят през погледа на психоанализата ................................. 77
2.2 Упадъкът на бащата и последиците за клиниката ................................................................................. 77
2.3 На какво ни учи психоаналитичният опит по отношение на кризата на семейството 
в съвременния свят ........................................................................................................................................ 78

Част 4: Препоръки към България  ............................................................................................................  80
Предложения от страна на родителите във фокус групите в България ............................................................. 81
Препоръки и уроци, изведени от анализа на семейните политики на Норвегия, Германия, 
Франция и Великобритания .................................................................................................................................. 81
Защо е необходима гледната точка на психоанализата по въпросите за семейството
и семейните политики ........................................................................................................................................... 82

Използвана литература  .......................................................................................................................................  83



  •   3

Въведение
Проектът „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в Бълга-
рия“ цели да стимулира разработването и възприемането на държавна политика, 
насочена към родителите и семействата, с ясни цели, мерки и дейности във всички 
области, засягащи детското благосъстояние. Едновременно с това, проектът се стре-
ми да повиши приноса на НПО и гражданското общество към формулирането на 
политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално 
ниво. Партньори в изпълнението му са Сдружение „Дете и пространство”, Нацио-
нална мрежа за децата и Институт за изследване на населението и човека – БАН. 
Проектът стартира през октомври 2014 г. 

Докладът „Визия за семейна политика: мненията на родителите, опитът на Европа 
и гледната точка на психоанализата” съдържа принос на експерти от различни об-
ласти, които изследват семейните политики от различни ъгли. Ролята на експертите 
от БАН в проекта се състои в провеждане и анализ на индивидуални интервюта 
и фокус групи с родители, семейства и експерти. Настоящият материал представя 
преобладаващите възгледи и мнения на родителите по основни въпроси, свързани 
със семейната политика в България. Извършен е и преглед на законодателството и 
семейните политики в четири европейски страни – Германия, Франция, Норвегия 
и Великобритания. Анализите предоставят източник на добри практики от трите 
основни модела социални държави, а отделна глава разглежда семейството и него-
вите функции и от гледна точка на психоанализата.
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ЧАСТ 1
Проучване на нагласите 
към семейните политики в България
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Въведение

Проучването е основано на качествени методи – фокус-групи с родители и дълбочинни интервюта с 
експерти,  реализирани в периода февруари-август 2015 г. Проведени са 8 групови дискусии в София (3 фо-
кус групи с общо 28 участници), Перник (1 група с 5 участнички), Русе (1 група с 8 участници), Търговище (1 
група с 10 участници), Димитровград (1 група с 5 участници) и Бяла Слатина (1 група със 7 участнички) като 
участниците в тях са родители с 1-2 деца, многодетни родители, родители на деца с увреждания, самотно 
отглеждащи децата си родители, родители от ромската общност. Допълнително, участниците във фокус гру-
пите попълваха анкетни карти, включващи въпроси по разискваните теми.

Организирането и провеждането на фокус групите в София бе извършено от агенция за социални, 
политически и маркетингови проучвания „Сова-Харис“, а в другите градове бяха осъществени с активната 
помощ на следните нестопански организации: СНЦ „Еквилибриум“, Русе, „Клуб на нестопанските организа-
ции“, Търговище, „Първи юни“, Бяла Слатина, „Подари усмивка“, Димитровград и „П.У.Л.С.“, Перник.

Осъществени са и полуструктурирани дълбочинни интервюта с 16 експерти в областта на социалната 
и семейната политика. От тях 3-ма са висши служители от държавната администрация, 3-ма са депутати, 
участващи в Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазване,  
4-ма са експерти, от които двама бивши социални министри и председател на ДАЗД, и 6-ма са експерти от 
водещи НПО-та в страната, работещи в областта на закрила на семействата и децата.

Основни теми – предмет на груповите 
дискусии и експертните интервюта

По предварително изработени сценарии за дискусиите и въпросник за експертите бяха разгледани 
следните теми:

1. Платеното майчинство

2. Детските надбавки

3. Данъчни преференции – семейно-подоходното облагане

4. Услугите за деца и семейства – детски заведения, училище, здравеопазване

5. Оценка на  ефективността на действащата социална/семейна политика 

6. Насоки за промяна, предложения, препоръки.

Основни резултати

В настоящия материал представяме преобладаващите възгледи и мнения на родителите по основни 
въпроси, свързани със семейната политика в България. Представяме мненията на участниците по темите, 
изразени както в анкетата, така и някои по-характерни изказвания. 

1. Темата за платеното майчинство
Продължителността на платения отпуск по майчинство и родителство се оценява изцяло позитивно от 

родители и експерти като най-важната придобивка на семейната политика. 
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Фиг. 1 Платеното майчинство трябва да бъде колкото се може по-дълго, 
за да може майката да се грижи за детето си по-дълъг период от време“ (%)

Да
41%

Не
59%

 На твърдението „Платеното майчинство трябва да бъде колкото се може по-дълго, за да може майка-
та да се грижи за детето си по-дълъг период от време“ 41% от участниците в изследването дават положите-
лен отговор, останалите 59% не споделят този възглед (фиг.1).

Една част от родителите, главно в градовете извън София, отправят критики най-вече към по-ниското 
заплащане през втората година на родителския отпуск. Друга част от родителите, по-образовани и ориенти-
рани към кариера и работа, която изисква непрекъснато поддържане на квалификация, подчертават, че ро-
дителският отпуск е прекалено дълъг и една част от тях не се възползват от него. Те изразяват притеснения, 
че прекалено дългият отпуск по майчинство води до деквалификация на жената и трудности в намирането 
на работа в последствие. 

Сред родителите масово се споделя възгледът втората година от платеното майчинство да е въпрос на 
избор между възможността да се ползва майчинството, макар и ниско, или варианта майката да се върне на 
работа, но с цената на ангажиране на допълнителна помощ от други хора, чести отсъствия от работа заради 
боледуванията на детето, отглеждано в ясла,  и пр.

„Всеки трябва да може да направи избора, има семейства, които могат да си позволят, 
нали някой да им помага, някой да гледа децата, така. На тези, които нямат наистина, 
кой да им помага, майката трябва да си остане в къщи, дори да го пусне на ясла, говорихме 
вече, всеки, който е гледал малки деца, първата година в яслата, си я изкарваме в къщи.“ 
(Участничка, ФГ – Димитровград)

„Сега искам да коментирам, много бях критична към системата в България, нали ниското 
майчинство през втората година, нали всички се оплакваме…. Имаш възможност на избор, 
дали да се върнеш на работа или да си на някакво ниско платено майчинство. Още, че и по 
закон имаш право на шест месеца неплатен…“ (Участничка, ФГ – Русе)

Всеобщо споделено е мнението на родителите, че на практика те са силно ограничени в своя избор 
дали да останат вкъщи или да се върнат по-рано на работа поради недостига на детски заведения и качест-
вото на услугите предлагани в тях. Липсата на алтернативи децата да бъдат отглеждани в близка до семей-
ната среда (родителски кооперативи, детегледачки и пр.) се посочва като съществена бариера пред техния 
избор. 

2. Темата за детските надбавки 
Това беше една от най-горещо обсъжданите теми във фокус групите и сред експертите. Темата е из-

ключително близка до родителите, защото 76% от тях получават детски надбавки. Темата включваше въ-
проси относно ефективността на надбавките за благосъстоянието на семейството, критериите за тяхното 
получаване, ефективността и приложимостта на действащите санкции.

Всеобщо е мнението на интервюираните родители и на експертите, че детските надбавки са неефек-
тивни, защото са малки („мизерни“, „отиват за джобни“) и не подобряват чувствително материалното поло-
жение на бедните семейства.  
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Неефективността на детските надбавки се коментира и от гледна точка на критериите за тяхното по-
лучаване: доходен тест, посещаване на училище, ваксини и пр. Родителите единодушно споделят мнението, 
че доходният тест създава проблеми от гледна точка на деклариране на истинските доходи, надскачане на 
границата от 350 лв. с неголеми суми, което създава условия за неправомерното им получаване от една част 
семейства и лишаването на друга част от семействата от тези надбавки. Споделя се и мнението за „бизнеса 
с деца“, т.е. социалните помощи като средство за доходи.  

„Така, че трябва да има подкрепа от държавата и хайде, ако не е за абсолютно всички деца, 
поне тоя праг за детските да се вдигне малко повече за дохода, защото накрая излиза, че 
едни хора със средна работна заплата не могат да вземат детски надбавки, ако и двамата 
родители работят.“  (Участничка, ФГ-Димитровград)

Фиг. 2  Доходен критерий или универсални детски надбавки (%)

Кое от следните твърдения е по-близо до вашето мнение? %
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Преобладава мнението детските надбавки да се дават на всички деца:  70% от родителите са за уни-
версални надбавки срещу 22%, които не са съгласни и 7%, които не могат да преценят. Основният родител-
ски аргумент е, че детските надбавки са за децата, а не за родителите. По-рядко присъстват мненията, че 
детските надбавки трябва да се дават само на тези с ниски доходи, а не на богатите и се настоява за по-голям 
контрол от страна на социалните работници.

 Родителите в големите градове изразяват недоволство и от „многото бумащина” и отделянето на 
време за тяхното получаване.

Фиг. 3 „Съгласни ли сте или не с твърдението, че детските надбавки
 трябва да се получават само за първо и второ дете, а за трето и следващо – не?“ (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Да Не Не мога да преценя

3,7

88,9

7,4



8  • Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България

Родителите отхвърлят практиката на диференцирането на надбавките спрямо поредността на детето. 
На въпроса „Съгласни ли сте или не с твърдението, че детските надбавки трябва да се получават само за пър-
во и второ дете, а за трето и следващо – не?“ отговорите на родителите във фокус групите се разпределят по 
следния начин: 7% са съгласни с подобна диференциация според поредността на децата; 89% я отхвърлят, а 
4% не могат да преценят.

Фиг. 4 „Съгласни ли сте или не с твърдението, че детските надбавки трябва да се получават
 само от родители със завършено минимум средно образование? (%)“
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Идеята за по-високото образование на родителите като критерий за получаване на надбавките се 
отхвърля от преобладаваща част от родителите. Почти една пета от участниците (19%) в изследването са съ-
гласни с твърдението, че детските надбавки трябва да се дават на родители с минимум средно образование; 
74% отхвърлят това твърдение, 7% не могат да преценят.

3. Темата за семейно-подоходното облагане

Фиг. 5 „Бихте ли се отказали от детските надбавки, ако получавате други безплатни услуги 
(например – вместо детски надбавки да плащате за всяко дете по-ниски данъци, 

удържани от заплатата?“ (%)
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Темата за семейно-подоходното облагане не среща голям отзвук в груповите дискусии, тъй като голя-
ма част от родителите не са запознати с нейната същност и изразяват предпочитания за директна финансова 
подкрепа. На въпроса в анкетното проучване „Бихте ли се отказали от детските надбавки, ако получавате 
други безплатни услуги (например – вместо детски надбавки да плащате за всяко дете по-ниски данъци, 
удържани от заплатата?“ 30% от респондентите одобряват данъчните облекчения като заместител на дет-
ските надбавки, 54% не подкрепят тази замяна, а 17% не могат да преценят.

Семейно-подоходното облагане се ползва с подкрепа сред по-високо образованите респонденти, 
тези със стабилна работа, сред лицата, които имат партньор, т.е. имат по-благоприятна семейна среда и 
подкрепа от страна на другия партньор, а също така и сред родители, чиито деца са по-големи. Според тези 
родители, това би могло да насърчи икономическата активност на жените с малки деца и би стимулирало 
майките да се връщат на работа по-скоро след раждането.
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„Данъчното облагане също би могло да бъде развито, като естествено ,че ще има хора, 
които няма да попадат в тази група за данъчно облагане, но когато хората знаят, че да-
нъчното облагане, ще им помага, т.е. те ще имат повече доходи, те ще бъдат амбицирани 
да си търсят работа, защото ще знаят, че ще имат доходи, които някой отчита някъде, 
че тези хора работят, че правят всичко възможно да се грижат за децата си и ето, държа-
вата или който и ще да е там оценява моите усилия аз да се трудя и възнаграждава това 
по някакъв начин с това данъчно облагане. Но на първо място си мисля, че стои възможност 
да се промени първо политиката за това да бъде осигурена работа за родителите.“ (Уча-
стничка, ФГ- Димитровград)

4. Темата за услугите за деца и семейства 
Темата за услугите в подкрепа на семейства с деца е една от най-широко дискутираните.  Родителите 

изразяват недоволство от недостатъчния брой услуги, недостъпността им за една част от родителите, лип-
сата на качествени услуги в образованието и здравеопазването, което натоварва семейния бюджет с непо-
силно високи разходи за допълнителни уроци, извънкласни занимания, спорт и здравни услуги за децата. 

 „Минимум 150 лева на месец“ [отива на дете за допълнителни разходи] (Участник, ФГ-Со-
фия).

„Лично за нас, като проблем виждам, че ние дублираме училището. В къщи учим, основно 
моята жена, тя е жена героиня, учи с трите деца, аз помагам колкото мога, но реално аз 
честно казано не виждам смисъл като образование в училището, защото моята жена се 
превърна в експерт по математика…“ (Участник, ФГ-София)

„Няма промяна в нагласата на педагогическия персонал в детските градини. Никаква раз-
лика не намирам от преди двайсет години. Така както мен са ме възпитавали, нали. По ма-
каренковския начин – яж бързо, лягай така, ти си виновен, ти си се напикал, ще те върна в 
първа група. Така, така, аз не виждам никаква промяна и в моята дъщеря, която е втора 
група“. (Участничка, ФГ-Русе)

„Ами аз като виждам какво се случва с образованието се страхувам, че докато завърши 
малкият ми син, той ще бъде неграмотно завършващ. Има направо абдикиране от всичко, 
което се случва като образование. Няма очаквания, няма изисквания, няма никакви стимули, 
има там някакво присъствие. Наистина се страхувам, че той сега в осми клас вече той от 
осми до дванайсети клас, вероятно ще завърши и ще бъде  социално неграмотен. Нали, не 
говорим, че няма да може да чете и да пише, нали, може, разбира какво чете, но ще бъде 
социално неграмотен. Той самият няма някакво желание или не се стимулира.“ (Участничка, 
ФГ-Русе)

Фиг. 6 „Как оценявате по шестобалната система качеството на предлаганите грижи 
за децата в държавните детски ясли? (%)“
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По отношение на качеството на предлаганите грижи в държавните детски ясли 32% от анкетираните 
поставят слаба или средна оценка; 30% оценяват предлаганите грижи като добри, 15% ги оценяват като мно-
го добри или отлични, а 25% не могат да преценят или не са ги ползвали.

Фиг. 7 „Как оценявате по шестобалната система качеството на предлаганите грижи 
за децата в държавните детски градини? (%)“
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ДоброСредноСлабо

5,6

29,6 29,6

1,9 1,9

35
30
25
20
15
10

5
0

7,4

24,1

На сходен въпрос, отнасящ се до качеството на предлаганите грижи в държавните детски градини, 
35% от изследваните лица дават средна или слаба оценка на качеството на тези грижи, 30% дават добра 
оценка, 26% дават много добра или отлична оценка, а 9% не могат да преценят или не са ползвали такива 
грижи.

Има консенсус между родители и експерти за необходимостта от монетарните помощи1, като за раз-
лика от родителите, които са за монетарни помощи към всички семейства, експертите смятат, че те би тряб-
вало да се насочат само към най-бедните слоеве.  Родителите и експертите пледират за  развитието на 
повече услуги в подкрепа на всички семейства, в т.ч. и уязвимите семейства с деца. 

Фиг. 8 Повече пари или повече услуги за деца (%)

Ако трябва да изберете само едното, 
какво е необходимо да осигурява семейната политика? (%)
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1.  Под монетарни помощи се разбират тези социални помощи, които имат директно изражение в пари и натура (ваучери и пр.), по-
лучавани директно от семейството при наличие/липса на определени изисквания. Това са например детските надбавки, помощи-
те в натура, помощите за първокласници и др., определени в ЗСП. В широк смисъл всички инструменти на социалната и семейната 
политика, вкл. предоставянето на услуги имат парична стойност.
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На въпроса „Ако трябва да изберете само едното от двете твърдения, какво трябва да осигурява се-
мейната политика в България?“ 33% от родителите избират твърдението „Повече услуги за семействата с 
деца“; а 67% от анкетираните лица посочват, че са необходими „Повече пари за семействата с деца“.

5. Темата за ефективността на действащата социална/семейна политика
Според анкетите на родителите 76% са получавали детски надбавки; 29% са получавали други по-

мощи и финансови облекчения като напр. еднократна помощ за първокласник, по-ниска такса в детската 
градина, интеграционни добавки за дете с увреждане и пр. 

Фиг. 9  „Според Вас ефективна ли е политиката за подкрепа
на семействата в България? (%)”
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Въпреки това, 92%  от родителите дават отрицателна оценка на ефективността на социалната полити-
ка, едва 6% дават положителна оценка, а 4% не могат да преценят. Родителите обвързват ефективността на 
социалната политика с развитие на икономиката и повечето работни места:

„Първо трябва да имат някаква визия за постоянство, защото несигурността, в която 
живеем, нали, на работа, на доходи е една от причините да се страхуват да имат повече 
деца“ (Участничка, ФГ-Русе)

„Ефективна е [социалната политика ], когато социалните идват в твоя дом, когато ти 
имаш нужда от тях, а не ти да ходиш да търчиш през девет планини в десета, да ходиш 
да ги ръчкаш, да им носиш, да ги молиш и те да те подритват нагоре-надолу“. (Участничка, 
ФГ-София)

Изводи от изследването
Основен проблем на родителите в по-малките градове е липсата на работа и сигурни доходи.

Основен проблем на родителите в столицата и големите градове е липсата на детски заведения и 
качествена детска грижа, както и претовареността и липсата на време.

Изготвили: доц. д-р Татяна Коцева ИИНЧ-БАН
доц. д-р Елица Димитрова ИИНЧ-БАН
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ЧАСТ 2 
Четири примера от Европа
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Глава 1
Норвегия

А. Правна рамка

През последните 20 години, въпреки че няма специален закон за семейството и няма законова дефини-
ция за семейство, Норвегия успява да комбинира висок прираст на населението с висока трудова заетост при 
жените, основно заради законодателството и семейните политики на правителството от 1990 г. През 70-те не 
е имало много детски градини и по-голямата част от жените са били домакини и са поемали изцяло отглеж-
дането на децата. Приоритет на норвежките политици през последните 2 десетилетия е жените да могат да 
съчетават семейните си ангажименти и професионалното си развитие. Процентно участие на жените като 
работна сила в момента е 76%, а 90% от децата между 1 и 5 години посещават детска градина. Разходите в 
социалната сфера в Норвегия са 22% от БВП. Пропорционално тези разходи не са повече от същите в други 
страни, но голяма част от тях са насочени към отглеждане на деца. Ползите и резултатите могат да се видят по 
улиците на норвежките градове из цялата страна, особено през дългите летни дни, когато площадите и парко-
вете са пълни с майки с малки деца. Норвегия е сред страните в Европа с най-висок прираст на населението, 
въпреки леко намаляващата тенденция през последните години (от 12,79% през 2000 г. на 10,8 % през 2012 г.). 

Норвежкото законодателство осигурява серия от мерки в подкрепа на семейството основно чрез 
Закона за национално осигуряване. Правото за ползване на тези мерки, включително на здравно осигу-
ряване, добавки и помощи имат всички жители на Норвегия, които са членове на Норвежката национална 
осигурителна схема (folketrygden), която е системата за социално осигуряване на страната (NAV).

Обезщетение при бременност (Svangerskapspenger/Pregnancy benefits)2 получават здравите бремен-
ни жени, които не могат да продължат да работят по време на бременността, защото има опасност за плода. 
Право на тази добавка имат бременни жени, които работят с химикали, тежък физически труд, работа с 
много стрес или неподходящи психо-социални обстоятелства. За да се получава тази добавка, бременната 
трябва да е била наета на работа поне 4 седмици преди това и годишния доход да е поне наполовина на 
базовия доход на Националната осигурителна схема. При работа по време на бременност при намалено 
работното време има възможност за получаване на допълнително обезщетение при бременност. Ако бре-
менната не работи поради заболяване, тя има право на обезщетение за болест. Обезщетението се изплаща 
на 100% от доказания доход, като при доход 6 пъти над базовия доход на Националната осигурителна схемa, 
добавката не се изплаща. 

Родителската добавка (parental benefit/foreldrepenger)3 е мярка, която осигурява доход на родители-
те във връзка с раждане или осиновяване на дете. Това важи за всички, които са работили и са имали осигу-
рителен доход през последните 6 месеца от началото на ползване на родителската добавка.

В Закона за национално осигуряване родителската добавка (foreldrepenger) е разделена на 3 квоти: 
майчинска квота, родителска квота, наречена още родителска отпуска и споделен период. Бащите имат пра-
во на родителската квота, само ако майката има право на родителска добавка. Ако майката няма осигурителни 
права, бащата може независимо от нея да придобие право на родителска надбавка. В Норвегия тази семейна 
революция, наречена „pappapermisjon“  или квотата на бащата, е направена през 1993 г. с промяна в Закона 
за национално осигуряване. С нея за първи път се дават 4 седмици платена отпуска на бащата. В резултат на 
това при всяко раждане на бебе и двамата родители имат право да ползват 2 седмици отпуска и след това да 
разделят 46 седмичната платена родителска отпуска. По този начин детето прекарва първата година и с два-
мата родители, като в същото време мярката подкрепя мъжете да участват активно в отглеждането на детето 
(10 седмична квота, специално запазена за бащите)4. Ако те се колебаят и не вземат тази отпуска, я губят. Тъй 
като тази мярка важи единствено за бащата, тя не може да бъде прехвърлена на майката и цялото семейство 
губи, ако бащата не я вземе. Резултатът от прилагането на тази мярка е невероятен – 90% от мъжете в Норвегия 

2.  Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 14, чл. 14-4
3.  Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 14, чл. 14-5
4. До 2014 г. квотата на бащата е била 14 седмици, но е намалена заради злоупотреби с тази надбавка от имигранти.
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взимат поне 12 седмици родителска отпуска. Преди промяната в закона за pappapermisjon да влезе в сила през 
1993 г., само 3% от бащите са взимали родителска отпуска.  

Родителската добавка се формира в съответствие с дневната ставка на родителя, като седмичната ро-
дителска добавка отговаря на 5 работни дни (събота и неделя не се включват и в този смисъл не се плащат). 
При започване на използване на тази добавка се гледа дохода от последния работен месец.  

Родителите могат да изберат продължителността на използване на родителската добавка – 100% от 
месечния доход за период от 49 седмици или 80% за 59 седмици. 3 седмици от родителската добавка са 
запазени за майката и трябва да се използват преди термина на бебето. Тези седмици не могат да бъдат 
използвани след раждането на детето и съответно се губят. При необходимост и решение от страна на май-
ката, тя може да използва до 12 седмици по тази мярка преди раждане, като разликата над 3 седмици, се 
приспада от остатъка от полагаемия споделен период (shared period) след раждането.  Първите 6 седмици 
след раждането за запазени за майката и излизат от майчинската квота.  Родителската отпуска (или т.нар. 
родителската квота) е 100% платена за 46 седмици или 56 седмици на 80%. До 14 седмици от тази роди-
телска отпуска може да се вземе от бащата.

Споделеният период е остатъкът, който може да се ползва след използването на майчинската и роди-
телската квота и трите седмици преди раждането. Споделеният период е с продължителност между 26 и 36 
седмици, в зависимост дали е избирано 100 % или 80 % покритие и може да се разпредели между двамата 
родители по техен избор. Родителската добавка може да бъде прекъсвана и продължавана в случаи на 
болест и нараняване, и родителят има нужда от някой да му помага в гледането на детето/децата, както и в 
случаите, в които родителят иска да се върне на пълен работен ден на работа.  Ако в семейството се появи 
второ дете, преди да приключи периода на родителски добавки за първото дете да е приключил, родителят 
губи правото да ползва оставащите седмици родителска отпуска за първото дете, но ползва целия период за 
второто дете. Новият период започва да тече отново 3 седмици преди термина на бебето.

При осиновяване, ползването на родителска добавка започва с предполагаемо начало на грижа за 
детето. Общата продължителност на ползване на родителска добавка е 46 седмици на 100% плащане и 56 
седмици на 80 % плащане. В случаите на раждане на близнаци или осиновяването на няколко деца едновре-
менно, родителските добавки се увеличават с 5 седмици на всяко следващо дете, ако родителите са избрали 
100% покритие. Ако е избран 80% покритие, увеличената продължителност е 7 седмици на всяко следващо 
дете. С промени от 1 юли 2014 г. майчинската и родителската квота са определени на по 10 седмици всяка.5 
Ако майката е самотен родител6 тя може да прехвърли към себе си цялата родителска квота. Семействата 
могат сами да решат колко и кога бащата да използва родителската квота. Партньорите в хомосексуалните 
двойки (Co-mothers) имат същите права като бащите.

В случаите на осиновяване на дете7 до 15 години, осиновителят има право на родителска добавка. 
Обикновено родителски добавки не се плащат при осиновяване на детето на съпруг/а от предишен брак, 
освен ако детето не е осиновено в период на ползване на родителски надбавки.  

От 1997 г. в Законът за национално осигуряване8 има мярка, която дава право на еднократна помощ 
при раждане или осиновяване (Engangsstønad ved fødsel og adopsjon).9 Тя се дава за дете на семейства, които 
не отговарят на изискванията за семейна помощ. Тази помощ може да бъде получена само, ако си част от На-
ционалната Осигурителна схема (NAV). При осиновяване на дете под 15 години семействата могат да получат 
такава помощ, ако не получават семейна помощ. Това важи и в случаите, когато мъж осиновява дете. Еднокра-
тната помощ не се дава в случаите на осиновяване на детето на съпруга/съпругата от предишен брак.

Норвежкото законодателство определя задължителни детски надбавки на всички деца под 18 години, 
които живеят в Норвегия (повече от 12 месеца). Целта на тази мярка е да се подкрепят родителите в отглеж-
дането на децата. Размерът на детските надбавки е NOK 970 или 110 евро на месец на дете. Норвежкото 
законодателство подкрепя самотните родители10 (родители, които са разведени, разделени или овдовяли) с 

5.  Квотата е намалена заради злоупотреби от страна на мигрантите, които не се включват в пазара на труда и не се интегрират в 
обществото, каквато е част от идеята на тези мерки.

6. Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 15, чл. 15-1 до чл. 15-14
7.  Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 14, чл. 14-5 до чл. 14-18
8. Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 14, чл. 14-1 до чл. 14-18
9. Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 14, чл. 14-17
10. Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 15, чл. 15-1 до чл. 15-14
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разширена детска надбавка, която е с размерите на двойната детска надбавка (ако имат едно дете, получават 
детски надбавки за две деца). Самотни родители, които не са женени и не живеят с бащата/майката на детето 
или са реално разделени без да са официално разведени, също имат право на тази помощ. Право да ползват 
тази мярка имат родители, чиито съпруг/съпруга или партньор е в затвора или се води изчезнал от 6 месеца. 
Допълнителна детска надбавка могат да получат самотните родители с деца на 3 или под 3 годишна възраст, 
които получават разширена детска надбавка или добавка за преходен период (overgangsstønad)11. Тази по-
мощ се получава до навършване на 18 г. на детето, което живее в Норвегия. Право на детски надбавки роди-
телите продължават да имат и в случаите, в които живеят за известен период от време в чужбина (до 6 месеца 
в рамките на една година). Ако децата прекарват повече от 6 месеца в чужбина в няколко поредни години, се 
счита че те не живеят в Норвегия и  престават да имат право на детски надбавки. Добавка за преходен период 
(overgangsstønad) се дава на самотни родители, които временно не могат да се справят само чрез работата си и 
доходите си, поради факта, че се грижат сами за дете или сменят работното място. Продължителността на тази 
добавка е до 3 години, но може да се удължи при определени условия.

Законова мярка в подкрепа на за родители с малки деца наречена „пари за грижа“ (kontanter-for-
omsorg or penger-for-omsorg) получават семейства с деца от 1 до 2 години, и които не посещават държавна 
ясла или с осиновени деца, които не са почнали училище. Ако детето посещава ясла 20 часа в седмицата, 
родителите може да получат 50% от помощта.  Размерът на помощта е NOK 6,000 или 690 евро на месец за 
дете на възраст между 13 и 23 месеца, а максималният период на получаване на такава помощ във всички 
описани случаи е 11 месеца.  

Помощ за жилищно настаняване е мярка за финансова подкрепа и частично покриване на разходите 
по къщата/жилището за семейства с нисък доход. Целта на тази помощ е да подкрепи домакинствата с ниски 
доходи и високи разходи за къщата/жилището да се справят и да живеят при добър стандарт. В повечето общи-
ни в Норвегия тази помощ се отпуска от службите социално осигуряване или офисите на Трудовите и социални 
бюра (офиси на NAV). Лица под 18 години, които имат деца могат да получат помощ за жилищно настаняване.

Образованието на децата между 6 и 15 години е задължително и безплатно. Разделено е на основно 
образование (за деца от 6 до 12 год.) и средно образование (за деца от 13 до 15 г.). Децата над 15 години имат 
право да продължат гимназиално образование, което не е задължително и е безплатно. Децата от 1 до 5 годи-
ни могат да посещават (осигурено им е) детски центрове, като услугата е платена, но е на субсидирани цени.

Здравеопазването в Норвегия е изцяло финансирано чрез данъчната политика и всички имат равен 
достъп до здравеопазване, независимо от дохода си. Отговорността за осигуряване на общи здравни услуги е 
в общините, а специализираните се предоставят на ниво окръг и здравен регион.  При посещение при лекар 
норвежките граждани плащат почти символична такса, като такава не се плаща за децата до 18 г. Медицински-
те прегледи на бременните жени в публичните здравни центрове (Public health centres) или при техните лични 
лекари са безплатни. Между 17 и 19 седмица местните отдели за майчинство предлагат безплатен ултразвук. 

В Норвегия, семейства могат да получат данъчни облекчения, ако попадат в данъчен клас 2. Това са 
случаите, в които съпруг/съпругата печели по малко от 43 664 NOK или 5 017 евро за година, или съпрузите 
декларират от дохода си общо.

Независимо от всички за и против, семейната политика и законодателство на Норвегия запалва малка 
революция, която набира скорост в Европа. Исландия, Германия, Великобритания и от скоро Португалия, ре-
шават законодателно да определят отделна родителска отпуска за бащата. В Норвегия ключовият елемент за 
успех е комбинацията от 12 месеца родителска отпуска и пълен достъп до всички детски заведения със силно 
субсидирани от държавата цени. Истината е, че възможността да се предлагат щедри добавки е в резултат на 
високите данъци в Норвегия, облагането на нефтените компании и самите хора/граждани, но успехът на зако-
нодателството и политиката отразява също политическият консенсус, в чиито център е високият приоритет на 
ориентираните към семейството политики, особено тези, които подкрепят отглеждането на деца чрез гъвка-
вост на работния процес/място. От изказване на заместник финансовия министър на Норвегия Хилде Сингаас 
(Hilde Singsaas) става ясно, че много хора в Норвегия, особено жени, работят на непълно работно време, пове-
чето хора работят до 16:00 ч., но са много продуктивни, след това се прибират при семействата си и прекарват 
повече време с тях – „Това е норвежкият начин на живот“ – казва заместник министър Сингаас. 

Изготвила: адв. Мария Стоева

11. Закон за национално осигуряване (Folketrygdloven), раздел V, глава 15, чл. 15-6
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Б.  Анализ на семейните политики на Кралство 
Норвегия

1. Ключови данни

1.1 Обща демографска информация 
Демографските тенденции в Норвегия са подобни на тези в другите европейски страни. Средната въз-

раст на жените при първо раждане се покачва, коефициентът на брачност намалява, съжителството без брак 
се увеличава, ражданията извън брак растат като брой, а броят на застаряващото население расте, докато 
населението от деца намалява като процент спрямо общото. 

Населението на Норвегия има сравнително млада възрастова структура. Младите хора и децата във 
възрастовата група до 19 г. съставляват една четвърт от общото население (24,6%), а децата до 6 години са 
375 744 или 7,35% през 2014 г.

Норвегия има сравнително висока раждаемост в сравнение с останалите европейски страни с ТКП12 
1.78 през 2013 г. Средната възраст на майките при раждане на дете е 30,5 г.през 2013 г., а при раждане на 
първо дете – 28,6 г. Броят на родените деца като абсолютен брой се запазва относително стабилен – около 
60 хил. деца средно годишно. Родените деца от първи ранг съставляват 43% от всички раждания, а 37% са 
родените от втори ранг през 2013 г. Запазва се значително висок делът на родените от трети и по-висок ранг 
– около 20 % средно от всички раждания. 

През 80-те години на 20 век като резултат от разпространението на новите семейни форми рязко се 
увеличава делът на родените деца извън брак. По-голямата част от децата, родени извън брак имат роди-
тели, които живеят заедно и само 13% са родените от самотни майки. 

Коефициентът на тийнейджърска раждаемост, който се определя като брой живородени деца от 
жени на възраст 15-19 години на 1000 жени от тази възрастова група, в Норвегия намалява от 25,2 през 1980 
г. до 9,3 през 2011 г. (Statistics Norway)

Норвегия е една от страните с най-ниски стойности на коефициента за детска смъртност. Докато през 
1960 г. смъртността при децата под една година е 16 на 1000, то този показател подобрява плавно стойността 
си и през 2013 г. достига една от най-ниските стойности в световен план – 2,4‰.

1.2 Икономически показатели
 Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението: 67 123 USD през 2014 г. (по паритет на 

покупателната способност)13. По данни на Евростат през 2012 г., Норвегия изразходва 24,5% от своя БВП за 
социална защита, което е под средното за ЕС -28,3% (16,9% е стойността за България), но изразходва 12,4%  
от този процент за детски и семейни надбавки, почти двойно спрямо средния за ЕС (8%).  

 Безработица: 3,4% (2014 г.)14 Участие на жените в пазара на труда: 76,1% от жените на възраст 15-64 
години са наети на работа; 40% от тях са заети на  непълно работно време през 2013 г., в сравнение с 14,1% 
от мъжете.

Процентен дял на жените с деца под 6 години, включени в пазара на труда: през 2010 г.  83% от май-
ките с деца на възраст от 1-2 са били заети, като 32% от тях на непълно работно време; 86% от майките на 
деца на възраст от 3-5 г. са били заети, като 29% от тях на непълен работен ден.

Млади хора на възраст от 15-29 г., които не работят и не учат: 9,15% през 2013 г.

12.  ТКП – тотален коефициент на плодовитост (Total fertility rate)– измерител, показващ средния брои деца, които би родила една 
жена през фертилния си период, ако следва повъзрастовите коефициенти за плодовитост, наблюдавани през съответната 
година.

13. Източник: база данни на ОИСР;
14. Източник: h  p://ycharts.com/indicators/norway_unemployment_rate;
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Социални разходи: 22% от БВП през 2014 г.

Финансиране на ранното детско образование и грижа (Early Childhood Education and Care), включва-
що услуги за деца на възраст 0-5 години: държавата изразходва 36 милиарда NOK (около 4 милиарда щатски 
долара в PPP еквивалент) през 2012 г., което е в размер на 1,4% от БВП.

Разходи на родителите за ранното детско образование и грижа: родителски такси за детски градини и 
фамилни дневни грижи са ограничени до 2 405 NOK (265€) на месец (2014 г.) и съставляват 15% от средните 
разходи на семейството. Отворените детски градини не изискват или изискват много ниски такси.

1.3 Качествени индикатори 
 Майчинство и родителски отпуск: от 2013 г., 49 седмици при получаване на 100% от доходите, или 59 

седмици отпуск при 80% от доходите; и двамата родители задължително ползват поне 10 седмици отпуск 
след раждането. Право на място в детска градина: от една година.

Посещаемост във институционализирани форми за детска грижа: деца на 1-2 години: 79.8%; деца 
3-5 години: 96,6% през 2013. В Норвегия през 2014 г. има около 6 200 детски градини. Повече от половината 
са частни и съставляват 48% от всичките места в детските градини. Общо 286 000 деца в момента разполагат 
с място в детската градина.

Квалификация на персонала, ангажиран в дневни семейни грижи за деца: не се изискват  профе-
сионални умения, но се извършва регулярно наблюдение от квалифициран педагог. Детските градини са с 
персонал от педагози (pedagogiske ledere), които са квалифицирани детски учители или притежават сходна 
квалификация. За помощния персонал в детските заведения се изисква четири години професионално обу-
чение на гимназиално ниво. Изискванията за квалификация могат да отпаднат, ако е налице липса на канди-
дати. Около 37.5% от служителите в детските градини през 2013 г. са професионални учители. 

Съотношения деца-служители: така нар. педагогическа норма изисква в една детска градина за 7-9 
деца на възраст под 3 години да има един учител и съответно един учител на 16-18 деца над 3-годишна въз-
раст, в случаите, когато децата посещават детското заведение повече от шест часа на ден. В Правилника за общ 
ред се предвижда, че персонала трябва да е достатъчен, за да бъде в състояние детската градина да изпълнява 
задоволително педагогическата си  дейност, без да се уточнява необходимия брой възрастни на дете. 

Задължителна училищна възраст: 6-16 години.

Около 90% от 16-18 годишните младежи са обхванати от образователната система и са включени в 
системата на средното образование. Двама от всеки десет младежа отпадат преди да завършат средното си 
образование и на всеки десет от тях седем успяват да завършат образованието си в срок от пет години след 
отпадането.

1.4 Индикатори AROPE – лица в риск от бедност или социално изключване
Деца в риск от бедност и крайни материални лишения: 14,4% от децата на възраст под 6 години в 

Норвегия през 2013 г. (за България съответно 50,8%); 13,0% от децата на възраст 6-10 години през 2013 г. ( за 
България съответно 62,0%); 12,6% от младежите на възраст 11-15 години през 2013 г. (за България съответно 
51,5%).15

Ниво на детска бедност (деца, живеещи в семейства с доходи под 60% от медианния доход на насе-
лението): 5,1%. Няколко фактора са предложени като обяснение на това ниско ниво на детската бедност, в 
това число: силно преразпределителна система от данъци и социални трансфери, особено важно за децата, 
живеещи в семейства на самотни майки; висок дял на децата, живеещи в семейства с двама родители и 
двама работещи; ниско равнище на безработица и високо равнище на заетост за жените в пазара на труда. 
Рискът от бедност е най-висок при самотните родители с деца по данни за 2010 г. – 14,7%, при средна за 
страните членки на ОИСР – 31% (Poverty rates by household type). Значително по-нисък е рискът от бедност 
при семействата, състоящи се от двойка и деца – 2,8% (съответна средна за ОИСР 9,9%). При самотните ро-

15.  Източник: Eurostat: Statistics on Income and Living Conditions,People at risk of poverty or social exclusion by age and sex [ilc_peps01]. 
Дата на достъп: 24.08.2015 г.
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дители с деца, които не работят рискът от бедност е 42,3%, и е доста по-нисък от съответните стойности в 
други развити страни, където достига стойности над 80%. Много по-нисък е рискът от бедност при самотен 
родител с дете, които работи, съответно 9,9% и това е една от най-ниските регистрирани стойности. Разбира 
се, рискът от бедност при семейство от двама родители с деца, които не работят е идентичен с този на самот-
ния неработещ родител – 42,4%. Като същият показател при семейство с един работещ възрастен намалява 
съответно на 12,6% и при двама работещи в семейството достига до стойността от 1%.

Комплексен индикатор (Material deprivation based on access to household amenities and goods), който 
представя неравнопоставеността в достъпа до основни битови и образователни стоки, се публикува в ба-
зата данни на EU-SILK (Statistics on Income and Living Conditions). Този показател отразява равнището на мате-
риални лишения сред домакинствата с деца в две основни направления: достъп до стоки за бита и удобства; 
и достъп до образователни стоки. Средно за страните от ОИСР през 2011 г. 45% от децата имат достъп до 
всички 8 стоки за домакинството и удобства (топъл дом, платени сметки за комунални услуги, платена ипо-
тека/наем, всеки втори ден за храна да има месо, пиле или риба, притежание на пералня, наличие на теле-
визор, телефон, личен автомобил), които се считат от съществено значение за материалното благосъстояние 
и няма деца, които да са лишени от всички 8 позиции. Нивото на лишения е най-ниско в Норвегия – 76% от 
децата имат достъп до всичките елементи и други 20% имат достъп до 7 от 8-те изброени стоки и услуги. 
Най-ниска е стойността на този показател в България, където само 1% от децата имат достъп до всичките 8 
елемента, а 74% имат достъп само до два от изброените 8 елемента. Средно около 41% от децата имат дос-
тъп до всички основни образователни ресурси (бюро, тихо място за учене, компютър, образователен софту-
ер, интернет връзка, калкулатор, речник и  учебници). В Норвегия стойностите на този показател показват, 
че 59% от децата разполагат с 8 от изброените по-горе елементи и още 28% от децата нямат достъп до 1 от 
изброените елементи.

1.5 Структура на семействата 
 Като процентно разпределение видовете домакинства в Норвегия през 2011 г. са разпределени по 

следния начин: преобладаващ е делът на домакинствата, състоящ се от двойка, независимо дали има деца 
или не – 52,2% от всички домакинства; делът на едночленните домакинства е 37,7%. Делът на домакинства-
та, състоящи се от един родител с деца е 8,6%. От общия брой домакинства с един родител с деца 82% се 
състоят от самотни майки с деца, а останалите 18% са тези на самотните бащи. Делът на домакинствата, в 
които се отглеждат деца, е 40,8% от всички домакинства в Норвегия. Домакинствата, състоящи се от двойка 
с деца, са 58,8% от всички домакинства с двама партньори, а 21,8% от всички домакинства с деца са тези на 
самотен родител. 

Относителният дял на децата под 18-годишна възраст, които живеят в семейство с двама родители 
в Норвегия през 2013 г. е 80,9%, а 18,1% от децата живеят  в семейство с един родител. Децата, живеещи с 
двама родители, са разпределени по следния начин: 58,1% са в семейства, където родителите имат сключен 
брак и съответно 22,8% е делът на децата, живеещи в семейство с родители, които съжителстват и нямат 
сключен брак.

Разпределение на двойките (партньори на възраст над 20-годишна възраст) според семейния им ста-
тус и брой деца през 2011 г.: със сключен брак и без деца – 42,2%; в брак и с едно дете – 19,4%; в брак и с две 
деца – 24,1; в брак и с три и повече деца- 14,3; в съжителство без брак и без деца – 37,8%; в съжителство и с 
едно  дете – 28,3%; в съжителство и с две деца – 25%; в съжителство с три и повече деца – 8,9%. 

През 1993 г. регистрирането на еднополовите партньорства се отчита от статистиката на Норвегия. От-
тогава около 4 000 еднополови партньорства или бракове са били регистрирани. В ранните години преобла-
дават мъжките партньорства. Въпреки това, броят на женските партньорства се увеличава през последните 
години и сега те представляват повече от 60 на сто от всички регистрирани еднополови бракове. Държавата 
разрешава тези двойки да кандидатстват за асистирана репродукция и по този начин да отглеждат и възпи-
тават деца в партньорската си двойка.



  •   19

2. Законодателна и административна рамка

2.1 Стратегическа и законодателна рамка
2.1.1 Политики за съчетаването на професионалния, семейния и личния живот

Съчетаването на професионалния и семейния живот е в центъра на семейната политика на Норвегия. 
Основното предположение е, че жените и мъжете са на пазара на труда и за да се осигури положително 
личностно развитие както на децата, така и на родителите, е от съществено значение да бъдат активирани 
политически мерки за подкрепа на равенството между половете на работното място, като се запази серио-
зен ангажимент към родителството и отглеждането на децата. 

Значителните по размер родителски обезщетения, дългите родителски отпуски, субсидираните ус-
луги за ранна детска грижа и образование, както и правото на непълно работно време са все мерки, про-
ектирани с оглед на тази цел. 

В сравнителен план с други европейски страни, днес, Норвегия предоставя дълъг и добре платен ро-
дителски отпуск на работещите родители – 59 седмици при 80% ниво на обезщетение от дохода на ползва-
щия отпуска родител или 49 седмици при 100% ниво на обезщетение, т.е. приблизително година единият ро-
дител има възможност да остане вкъщи с детето, с пълния еквивалент на дохода си16. В резултат на високото 
обезщетение по време на родителски отпуск, само 3.2% от децата ползват услуги за отглеждане извън дома, 
преди навършване на 1 г. По данни на ОИСР средното ниво на обезщетение в Норвегия е 90% от брутните 
възнаграждения на родителите, а през 2011 г. страната се нарежда на второ място сред страните от ОИСР по 
обществени средства, изразходвани за родителски отпуск със средно $31 735 (35 657€) (по текущи цени и 
паритет на покупателна способност) на родено дете17.

Публичните форми на детска грижа в Норвегия са интегрална част от един кохерентен набор от поли-
тически мерки, който цели да подкрепи пълното участие и равнопоставеността на трудовия пазар на двамата 
родители. От 70-те години на миналия век участието на жените на пазара на труда непрекъснато нараства, съз-
давайки засилено търсене на места в детските градини. По-късно, фокусът на политиките за детска грижа се из-
мества от целите на женската икономическа активност в полза на образователните цели на грижата за децата.

Още през 1989 г. всички политически партии в Норвегия са постигнали съгласие, че страната трябва да 
осигури пълно покритие на децата на възраст 0-5 г. с места в детски градини и тази цел е била постигната 
през 2008 г. 

Издръжката на обществените детски заведения се извършва по схема за съ-финансиране между пуб-
лични и частни средства: правителството и общинската власт осигуряват до 85%, а родителските такси – 15%, 
като последните варират според доходите на родителите.  Държавни субсидии могат да получават и частни 
детски заведения, при условие, че отговарят на определени формални критерии. 

В резултат на тези мерки, жените в Норвегия имат едновременно по-високо участие на пазара на 
труда и по-висок ТКП спрямо средните стойности за европейските страни. През 1980 г. равнището на зае-
тост на жените във възрастовата група 25-54 г. е било 60,8%, а ТКП – 1,72 деца на една жена във фертилна 
възраст. Според данните за 2012 г. съответните стойности на двата показателя са 82,1% и 1,85. (ОИСР, 2010) 
През 2013 г. 66% от всички жени и 71% от мъжете са били заети, при средна продължителност на работното 
време на седмична база от 30.7 часа за жените и 37 часа за мъжете. Най-голям дял – 62% от мъжете и 50% 
от жените – работят между 35-39 часа седмично  (по данни за 2011 г.), но докато втората по големина група 
при мъжете работи над 40 часа седмично – 22%, при жените втората по големина група е тази на работещите 
под 20 часа седмично – 18%. 

Освен добрите възможности за работа на непълен работен ден за работещите мъже и жени, норвеж-
кото законодателство създава условия за гъвкав режим на работа. Времето за работа е изцяло определено 
от работодателя за 58,1% от работещите в Норвегия, 31,6% могат сами да адаптират работното си време в 

16.  Максималният таван на дохода, за който може да се получи обезщетение е NOK 540 408 годишно (около 64 875€), т.е. за доход 
над тази сума не се начислява обезщетение, освен по договорка с работодателя.

17.  Източник: OECD Family database, източници за индикатор PF2.1.D.: OECD Social Expenditure Database; OECD Health Statistics;  
http://www.oecd.org/els/soc/database.htm, данни, изтеглени на 12.6.2015 г.
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рамките на определени граници, 4,8% могат да избират между няколко фиксирани работни графика, а 5,1% 
от служителите имат свободата напълно самостоятелно да определят работния си график. (European Survey 
on Working Conditions, 2010)

2.1.2 Политики за насърчаване на половата равнопоставеност

Норвегия поставя силно ударение върху равенството на половете и всъщност политиката към семей-
ството се разглежда като аванпост към постигането на тази цел: „Добрата семейна политика е фундаментал-
но условие за реализацията на равенството на половете.“ (Gender Equality, 2009)

През 1978 г. Норвегия приема Закон за равните възможности с цел постигане на реална равнопоста-
веност на половете.  Целта  на Закона, е, от една страна, да осигури равнопоставеност на половете в различ-
ните области на обществения живот, а от друга – да въздейства за промяна на манталитета по отношение на 
ролите на жените и мъжете в семейството. През 2008-2010 г. е приет План за действие относно равенството 
на половете (Ministry of Education and Research, 2015).

Резултатите от тези политически мерки се отразяват в показателите за участието на двата пола на па-
зара на труда. Спрямо страните от ОИСР, Норвегия е втората страна с най-ниска разлика между показателите 
за заетост по пол (след Финландия) и е страната с най-висок дял участие на жени в управителните съвети на 
публични компании – 38% през 2009 г. (OECD, 2012). През 2010 г., 83% от майките на деца на възраст 1-2 г. 
са работили, 32% от тях на непълно работно време; 86% от майките на деца на възраст 3-5 г. са на трудовия 
пазар, 29% от тях на непълен работен ден (Moafi and Bjørkli, 2011).

Още от 1993 г. Норвегия институционализира мерки, с които да мотивира мъжете да вземат отпуск 
по бащинство. Те започват с предоставянето на 4-седмичен отпуск, т.нар. „pappapermisjon“, който може да 
бъде използван единствено от бащата при раждането, а в последните години бива удължен до 14 седмици, 
но от 2014 г. е намален на 10 седмици. Също толкова седмици са предназначени за ползване само от май-
ката, а оставащите седмици от родителския отпуск могат да бъдат поделени между родителите по тяхно же-
лание. Тъй като квотата на бащата не може да бъде прехвърлена на майката, то цялото семейство губи, ако 
бащата не я ползва. В резултат на тази мярка, равнището на ползване на бащината квота от родителския 
отпуск се покачва от 3% през 1993 г. до 90% през 2010 г. 

Системата на родителските отпуски е проектирана така, че да предоставя гъвкавост на родителите в 
начина, по който те биха могли да ползват родителския си отпуск, което облагодетелства едновременно тях 
и детето. Възможността за комбиниране на родителския отпуск с работа дори на повече от половин рабо-
тен ден осигурява по-силна връзка на жените с пазара на труда. 

2.1.3 Политика за семейните помощи за деца

Детска/Семейна надбавка

Норвежкото законодателство определя универсална детска надбавка за всички деца под 18 години, 
които живеят в Норвегия поне 12 последователни месеца. Тя се счита право на всяко дете и не се дава на 
база икономическа нужда, т.е. няма подоходен или друг критерий за получаването й. Размерът й е фиксира-
на сума, една и съща за всяко дете, на стойност от около NOK 970 (€116) на месец. Самотните родители имат 
право на двоен размер на тази надбавка – разширена детска надбавка, както и на една допълнителна над-
бавка за малко дете (infant supplement) в размер на NOK 660 (€79) месечно, която се дава за деца под 3 г., 
при условие, че родителят е бил одобрен да получава също така разширената детска надбавка и надбавката 
за преходен период (вж. по-долу). Като самотни родители се третират и лицата, които са реално разделени, 
а не само официално разведени и те също имат право на разширена детска надбавка. Право да ползват тази 
мярка имат и родители, чиито съпруг/а или партньор е в затвора или се води изчезнал от 6 месеца. 

Право на детски надбавки родителите продължават да имат и в случаите, в които живеят за известен 
период от време в чужбина (до 6 месеца в рамките на една година). Ако децата прекарват повече от 6 месе-
ца в чужбина в няколко поредни години, се счита че те не живеят в Норвегия и престават да имат право на 
детски надбавки. 

Правото на детска надбавка се получава автоматично, т.е. не се изисква кандидатстване, а около два 
месеца след раждането NAV активира плащането към майката. Специално кандидатстване за тази надбавка 
е необходимо само ако е възникнало условие да се получава разширения й размер, т.е. единият родител е 
поел сам грижата за детето.
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За детски надбавки Норвегия изразходва 1.4% от своя БВП през 2014 г. Стойността на помощта за дете 
на година е 11 640 NOK (€1257) и се равнява на 2% от средната работна заплата през 2012 г.18 

Специални надбавки

В допълнение към нормалния размер на детската надбавка, следните групи лица имат право на спе-
циални детски надбавки: 

•   Безработни лица: детска надбавка от NOK 17 (€2.03) на ден за всяко издържано дете под 18 г.

•   Пенсионери: детска надбавка в размер на 20% от минималната пенсия за всяко издържано дете под 
18 г. (доходно-тествана).

•   Деца-сираци, изгубили един родител: първото дете получава 40% от Базовия национален осигури-
телен доход – Grunnbeløpet19, второто и следващите деца – по 25% всяко. Сираци, изгубили и два-
мата си родители: първото дете получава същата пенсия, каквато би получил овдовелият съпруг(а), 
второто дете – 40% от Базовия национален доход, а всяко следващо дете – по 25%. 

Парична помощ за отглеждане на дете “Пари-за-грижа“ (Cash-For-Care benefit)

Това е субсидия за заплащане на частна детска грижа, която се предоставя на родителите на деца на 
възраст 13-23 месеца, ако се откажат от място в обществена детска ясла. Размерът й е равен на месечната 
субсидия, предоставяна от правителството за издръжката на едно дете в обществено детско заведение и 
може да се използва от родителя по различни начини – да си остане у дома и да се грижи за детето, като 
добавка към семейния доход, или ако предпочита – за заплащане на частна грижа. Мярката е в сила от 1 
август 1998 г. Целта й е двояка: от една страна, да се даде повече  избор на родителите да се грижат лично 
за децата си или да избират между различни форми на грижа – заплащане на частна грижа или редуцирано 
използване на обществена детска грижа. От друга страна – да се осигури по-справедливо разпределение на 
държавните средства за отглеждане на децата между семействата, като по този начин се признае и остой-
ности труда на родителите, които отглеждат децата си на “пълен работен ден“ у дома и им се предоставят 
средства за това.

Право на помощта имат всички родители на деца на възраст между 13–23 месеца или такива с осино-
вени деца до 6 г., които пребивават в Норвегия повече от 12 месеца, при условие, че не ползват или ползват 
на непълен работен ден обществена услуга за тяхното отглеждане.

Има четири различни размера на помощта, вариращи според възрастта на детето и седмичния брой 
часове, прекарани в обществена детска ясла. Максималният размер се получава при нула часа ползване 
на обществена детска ясла и възраст на детето 13-18 месеца и е в размер на NOK 5,000 (€600) месечно, а 
минималният размер на помощта е NOK 1,652 (€198) и се получава при ползване на публично-финансирана 
услуга за отглеждане не дете от 20 часа седмично и възраст на детето 19-23 месеца.  Максималният период 
за получаване на тази субсидия е 11 месеца. 

При въвеждането й през 1998 г., все още е било трудно да се намерят места в детските градини за 
деца под 3  г. и тя е била много популярна – огромното мнозинство от родители са я ползвали, което показ-
ва, че е имало еднакво търсене сред различните социални групи. Равнището на ползване бележи връх през 
2000 г., когато повече от 80% от децата на възраст 1 година и повече от 70% от 2-годишните са бенефициенти 
по тази схема. След това, ползването й намалява, заедно с увеличаването на местата в детските градини и 
достига до 46.5% в периода 2007-2013 г. (Statistics Norway). 

Размерът и периодът на ползване на тази помощ са предмет на много противоречиви дебати в стра-
ната. Докато защитниците наблягат на свободата, която тя предоставя на родителите да си останат вкъщи 
с децата или да заплатят за частна грижа, критиците привеждат доказателства, че тя държи децата от мал-
цинствените групи и от семействата с нисък доход извън детските градини, а техните майки – извън пазара 

18.  OECD Family database, източник за индикатор PF1.3: OECD Benefits and wages database 2013; http://www.oecd.org/els/soc/database.
htm, данни, изтеглени на 26.2.2015 г.

19.  Grunnbeløpet е базов размер на заплащане от трудов доход, участващ при изчисляването на норвежката държавна пенсия. Тази 
сума се коригира ежегодно с решение на Норвежкия парламент на база преговорите за рамковото споразумение за обществено 
осигуряване в страната. Към м.май, 2015 г. базовата сума за държавна пенсия е NOK 90 068 годишно (около 10 812€). [https://
www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden  (05.08.2015 г.) ]
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на труда. През 2012 г., след силното увеличение на предлагането на места в детските градини, надбавката е 
ограничена до групата на децата на възраст 1 г. Новото правителство, започнало работа през есента на 2013 
г., обаче, подновява ударението върху този вид семейна помощ.

Непрекъсната преоценка на надбавката „пари-за-грижа“ е свързана с противоречието между идеята 
за повишаване свободата на избор в грижата за най-малките деца и нееднознчния ефект на подобен фи-
нансов стимул върху връзката на жените с пазара на труда. Смята се, че тази мярка занижава инициативата 
за бързо връщане на майките на работа и потенциално затруднява тяхната ре-интеграция на по-късен етап.

2.1.4 Взаимодействие между семейната политика и политиката на пазара на труда 

Мерките на семейната политика в Норвегия залагат на инициативи за стимулиране към работа. Об-
вързването на родителските обезщетения с размера на работната заплата стимулира инициативата на роди-
телите, особено на майките, да се включат в пазара на труда преди раждането на дете. Заделянето на части 
от родителския отпуск за ползване самостоятелно от всеки от родителите не само позволява и двамата да 
се грижат за детето, но е и сигнал към работодателите за промяна на нагласата, че само майките могат да 
отсъстват от работа при раждане. Така, тази мярка помага да се затвърдят позициите на майките на пазара 
на труда. Едно сравнение между страните от ОИСР показва, че в държавите, където има по-широкодостъпна 
мрежа от детски заведения и по-дълъг платен родителски отпуск, има по-малко неравенство в заплащането 
по пол (OECD, 2012).

Родителски отпуск 

Условието за придобиване правото на родителски отпуск в Норвегия, е, бъдещите родители да са ра-
ботили поне 6 от последните 10 месеца със заплащане на годишна база поне половината от Базовия нацио-
нален осигурителен доход, или да са получавали доходи от обезщетения, напр. за болест или безработица, 
предишен платен родителски отпуск, отпуск за гледане на болно дете и др., които се считат равностойни на 
заетост. 

Родителите, които са придобили правото на родителски отпуск, имат голяма доза свобода по от-
ношение на неговото ползване. Те разполагат с един период от време, предоставен на семейството, който 
могат да разделят помежду си, както намерят за добре. От общо 59-те седмици (или 49, в зависимост от 
избраното ниво на обезщетение – 80% или респ. 100%), само 13 са предназначени само за единия или за 
другия родител: майката трябва да вземе поне 3 седмици преди раждането20, а впоследствие всеки ро-
дител разполага с майчина или бащина квота от по 10 седмици след раждането21. Оставащите 26 или 36 
седмици (в зависимост от избраната схема на обезщетение) се наричат „споделен период“ и могат да бъдат 
използвани и от двамата партньори. 

Самотните майки могат да ползват целия период на отпуска (59 или 49 седмици, според избраното 
ниво на обезщетение), вкл. дела на бащата. Самотните бащи имат право на 56 или 46 седмици родителски 
отпуск.

Осиновителите на деца под 15 г. ползват същия отпуск както при раждане, но без 3-те седмици преди 
раждането, т.е. 56 или 46 седмици, в зависимост от избраното ниво на обезщетение.

Родителите/Осиновителите на близнаци или на повече от едно дете имат право на 5 допълнителни 
седмици за всяко следващо дете след първото при избрано 100%-но ниво на обезщетение или 7 допълни-
телни седмици за всяко следващо дете при 80%-но ниво на обезщетение. 

Ако бащата е този, който ще ползва споделения период на родителския отпуск, има изискване май-
ката да работи най-малкото на половин работен ден или да учи в редовна форма на обучение. Бащата, 
обаче, може да вземе родителския отпуск, полагащ се на семейството, когато неработеща и неучаща майка 
е възпрепятствана да се грижи за детето поради болест, без да има изискване за заетост. В този случай, 
максималният период на обезщетението е 40 седмици при 100% ниво на обезщетение или 50 седмици при 

20.   Тези седмици се вземат от споделения период на родителския отпуск и са задължителни по медицински причини, като по жела-
ние на майката тя може да ползва до 12 седмици преди раждането.

21.  Шест седмици от майчината квота трябва да се вземат задължително от майката след раждането, а 4 могат да се отложат във 
времето; цялата бащина квота от 10 седмици може да се отложи във времето.
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80%. Ако майката получава помощи за инвалидност, бащата може да вземе 10 седмици родителски отпуск, 
независимо от трудовия статус на майката. 

С изключение на 9-те седмици, които по закон майката задължително трябва да вземе (3 преди 
раждането и 6 след него), родителският отпуск може да се комбинира с работа на непълно работно 
време до 3 години след раждането, т. нар. „градиране на родителския отпуск“. „Градираният“ родителски 
отпуск допълва разликата между процента на избраното от родителя непълно работно време до пълният 
му работен ден. Например, ако той е избрал да работи 50% от работното си време, обезщетението за 
родителство, което ще получава е 50% от пълния му размер; ако работи 25% от работното си време, ще 
получава 75% от родителското си обезщетение. Когато родителският отпуск се вземе по този начин, про-
дължителността му се удължава. Например, ако се ползва 50% редуцирано работно време, 4 седмици от-
пуск стават 8 седмици. Както майката, така и бащата могат да използват тази опция и могат да я използват 
едновременно или последователно. Когато родителите вземат родителския отпуск едновременно, всеки 
от тях трябва да работи на непълно работно време и да получава редуцирано по горната схема обезщете-
ние, така че общия процент на получаваните от семейството обезщетения да не надвишава 100%. Напри-
мер, единият родител може да работи на 75% от работното си време и да получава 25% от родителското 
си обезщетение, а другия – да работи 25% и да получава 75% от обезщетението, или пък и двамата могат 
да работят на 50% от работното си време и да получават по 50% от родителското си обезщетение. Няма 
праг или таван за това какъв процент от пълното си работно време работещият родител може да избере, 
за да го комбинира с родителски отпуск.

Родителският отпуск може да бъде прекъсван и продължаван в случаите на заболяване или нара-
няване на родителя, при което той има нужда от помощ за гледането на детето, или в случай, че родителят 
иска да се върне на работа на пълен работен ден. След един задължителен начален период от 6 седмици 
ползване, родителският отпуск може да бъде прекъснат, но отложеното ползване трябва да стане в рамките 
на 3 г. от раждането. 

Допълнително, всеки родител има право на още една година неплатен отпуск със запазване на трудо-
вата позиция, който се удължава на 2 г. за самотни или безработни родители.

Отпуск за гледане на болно дете

Това е платен отпуск от работа за гледане на болно дете под 12-годишна възраст (или под 18 г., ако 
е инвалид или хронично болно). Финансира се по подобие на отпуска по болест и се заплаща на същото 
ниво. Продължителността му е 10 дни годишно за родител с едно дете и 15 дни – при две или повече деца.  
Самотните родители получават двоен размер – 20 дни за едно дете и 30 – при две и повече деца. Право на 
този отпуск имат родители, които са били наети по трудово правоотношение през последните 4 седмици. 

Ако детето страда от сериозна или фатална болест, родителите имат право на 3 години платен отпуск 
– първата година със 100% от дохода, а следващите две – с 65%. 

Работодателят заплаща 10 дни годишно от този отпуск, а ако родителят има право на допълнителни 
дни – в случай на хронично болно дете, или защото е самотен родител – обезщетението за тях се плаща от 
NAV, но работодателят е длъжен да преведе сумите авансово. NAV след това ще ги възстанови.

Помощ за гледане на болен член от семейството 

Тази помощ се предоставя за гледане на болен член от семейството, като в случая на болно дете, тя 
представлява право на отпуск и обезщетение на работещи родители или други родственици при заболява-
не или сериозно нараняване на дете под 12 г. (до 18 г., ако е хронично болно с често обострящи се състоя-
ния или инвалид), за да полагат грижи за него, независимо дали то е в здравно заведение или под домашна 
грижа. Изискването е да са били наети на работа през последните 4 седмици. Помощта не се припокрива с 
ползването на отпуск за гледане на болно дете. Изплащането й започва най-малко 7 дни след възникването 
на необходимостта от грижа. Размерът на помощта се изчислява както този на обезщетението при болест, но 
работодателят не дължи никаква част от сумата, а тя се покрива изцяло от общественото осигуряване (NAV). 
Продължителността на ползване е докато детето има нужда от грижи или докато премине острата фаза на 
болестта (при хронично болно дете). Тези обстоятелства трябва да бъдат удостоверени от медицинско лице. 
При много тежки заболявания или наранявания на детето двамата родители едновременно могат да полз-
ват този отпуск и обезщетение.
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Отпуск и обезщетение при бременност 

Това е мярка, която предоставя закрила на наети или само-наети бременни жени от извършване на 
работа, застрашаваща здравето на плода, напр. при работа с химикали, тежък физически труд, работа с 
много стрес или неподходящи психо-социални обстоятелства. Обезщетението се получава, ако работодате-
лят не е в състояние да предложи алтернативна работа през времето на бременността. Самонаетите жени 
и тези, работещи свободни професии трябва да са изложени на същите рискови условия и да не могат да 
реорганизират работата си, така че да избегнат риска за плода, за да получат този отпуск. Бременната жена 
трябва да е работила поне 4 седмици и доходът й да е бил поне половината от Базовия национален осигу-
рителен доход. Размерът на паричната помощ е обвързан с доходите. Обезщетението се изплаща на 100% 
от осигурителния доход, като доходът в размер на 6 пъти над Базовия, не се обезщетява. Периодът, в който 
може да се получава обезщетението за бременност е от момента, в който жената спре да работи, до 3 сед-
мици преди раждането (когато тя може да започне да получава родителски отпуск). При работа на непълно 
работното време през периода на бременността, има възможност за получаване на редуциран размер на 
това обезщетение.

2.1.5 Мерки за промотиране на социалното включване и равните възможности по отношение на 
семействата в риск от бедност и социално изключване 

Норвегия предоставя солидна социална протекция на онези групи от населението, които са в риск от 
бедност. Функционирането на модела на преразпределителния тип социална държава се вижда от размера 
на социалните трансфери на публични средства към най-бедните слоеве от населението, който успява да 
редуцира със 17% дела на лицата, които биха живели под прага на бедността (по данни за 2007 г.) Това е 
значителен резултат на фона на само 4% редукция на дела лица, живеещи под прага на бедността след со-
циалните трансфери в южно-европейските страни (Италия, Испания, Гърция), 10% в страни като Германия и 
Великобритания, и 13% във Франция22. 

При ниво на детска бедност от 3,4% (определяно като: деца, живеещи в семейства с доходи под 50% 
от медианния доход в страната), Норвегия е на третото най-ниско място в група от 25 напреднали индустри-
ални държави през 2000 г., като преди нея са само Дания и Финландия (УНИЦЕФ, 2005). Няколко фактора са 
предложени като обяснение за това ниско ниво на детска бедност, в това число: силно преразпределител-
ната система от данъци и социални трансфери, особено важно за децата, живеещи в семейства на самотни 
майки; високият дял деца, живеещи в семейства с двама родители и двамата работещи; ниското равнище 
на безработица (4,6% през 2015 г.23).

Съществена роля за редуцирането на детската бедност играе държавното субсидиране на детските 
услуги. Пример за това е отстъпката от таксата за детска градина за работещи семейства с нисък доход. От 
1 май 2015 г. Парламентът на Норвегия увеличава размера на субсидията от държавния бюджет, чрез която 
на национално ниво да бъдат реализирани схеми за субсидиране на семействата с нисък доход, така че 
последните да плащат максимум 6% от дохода си за място в детска градина, както и да се увеличи броя на 
безплатните общообразователни часове в детските градини за всички 4- и 5- годишни деца от тези семей-
ства Мярката вече е в сила от 1 август 2015 г. (Ministry of Education and Research, 2015).

Норвегия е страна с добро равнище на младежка заетост. Процентът на безработица сред младежи-
те е много нисък в сравнителен план – 7.9%  за 2014 (EU – LSF). Това е доста под средното за ОИСР и дори 
още по-далеч под средното за ЕС.

2.1.6 Икономически политики и стимули в подкрепа на семействата

Финансова подкрепа за семействата с деца

Финансовата подкрепа на правителството към семействата с деца се изразява в обезщетения, едно-
кратни помощи и надбавки, които се актуализират редовно спрямо инфлацията.

22.   Източник: Eurostat,  2007  (except  for  Croatia  data,  provided  by  the  COE  Questionnaire  on  Family  Policy):  own calculations 
(at-risk of poverty rate before social transfers (–) at-risk of poverty rate after social transfers

23. Statistics Norway: https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned (18.1.2016)
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Платеният родителски отпуск предоставя 80 или 100% обезщетение на трудовите доходи и отпуск от 
респ. 59 или 49 седмици при раждане/осиновяване на дете под 15 г. и се дава като обезщетение за загубата 
на доход. Финансира се чрез задължителна социално-осигурителна схема за икономически активното на-
селение (наети и само-наети). Доходът, над таван от 6 пъти Базовия национален осигурителен доход не се 
обезщетява.

Майчинската премия се предоставя в случай, че майката не е работила и няма право на родителски 
отпуск и обезщетение. Това е еднократна, фиксирана по размер сума, освободена от данъци на стойност 
NOK 38,750 (€4,650) през 2014 г. Предоставя се за всяко родено или осиновено дете, вкл. в случаите, когато 
мъж осиновява дете.

Отпуск и обезщетение при бременност се предоставя за закрила на наети и само-наети бременни 
жени от извършване на работа, застрашаваща здравето на плода. Размерът на обезщетението е равен на 
този при болест. Доходът, над таван от 6 пъти Базовия национален осигурителен доход не се обезщетява. 

В случай, че е избрано домашно раждане, може да бъде изплатена помощ за раждане  от NOK 1,765 
(€211).  

На семействата с деца до 18 г. се предоставя детска надбавка в размер на NOK 970 (€116) месечно. 
Самотните родители имат право на двоен размер на тази надбавка. 

Добавка за отглеждане на дете под 2-годишна възраст, известна като „пари-за-грижа“ се предоставя, 
ако родителят не прибягва до място в обществена детска ясла за отглеждане на детето си. 

Публичните услуги за отглеждане на деца (ясли, градини) са силно субсидирани и финансирани от 
централните и местните власти в пропорция 85% към 15% от родителски такси. През 2015 г. е активирана 
схема за субсидиране на таксата за детска градина на работещи семейства с нисък доход, така че тя да не 
надвишава 6% от дохода им.

Данъчни облекчения

Има две специални данъчни правила за облекчаване на данъчната тежест на семействата с деца. 
Семейства, издържащи деца до 18 г. имат право на една обща редукция на сумата на облагаемия доход. 
Семействата с деца до 12 г. имат право на приспадане на разходите за грижата за детето, ако са документи-
рани. 

•   Данъчно облекчение за деца под 18-годишна възраст

В Норвегия, всяко лице, издържащо дете под 18 г. има право на данъчно облекчение. Семействата с 
двама работещи родители се определят като „данъчен клас 1“, а семействата с един доход и самотните ро-
дители – като „данъчен клас 2“. През 2014 г. данъчната отстъпка за „клас 1“ е NOK 25 000 (3000€), а за „клас 
2“ тя е двойна – NOK 50 000 (6000€).

•   Данъчно облекчение за грижа за деца до 12 г.

Родителите с деца под 12 г. имат право на родителско данъчно облекчение. Това е сума, която се 
приспада от облагаемия доход, ако с нея са покрити разходи по отглеждане на дете и те са документирани. 
През 2015 г., родителите с едно дете имат право на стандартно облекчение от NOK 25 000 (3000€), а за всяко 
следващо дете – по NOK 15 000 (1800€) от облагаемия доход.

Други финансови трансфери във връзка с отглеждането на деца

Детската пенсия се разглежда като заместител на това, което родителите биха допринесли за детето, 
като част от родителските си задължения. Когато единият родител е починал, първото дете получава 40% 
от размера на Базовия национален осигурителен доход, а следващите по поредност деца – по 25%. Когато 
и двамата родители са починали, първото дете получава пълна наследствена пенсия, т.е. същата пенсия, 
каквато би получил овдовелият съпруг(а), второто – 40%, а третото и следващите деца – по 25%. След калку-
лирането на общия размер, сумата се разделя поравно между децата.  Детската пенсия се получава в общия 
случай до 18 г., до 20 г. – ако получателят все още учи или до 21 г., ако загубата на родителя е във връзка с 
трудова злополука. Починалият родител трябва да е бил член на Националната осигурителна система през 
последните три години, като при това условие пенсията може да се получава и от децата на чужденци.
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Хора, които получават пенсии за старост (навършили 67 г.) или за инвалидност, имат право на добавка 
към пенсията си за всяко издържано от тях дете под 18 г. – добавка за издържано дете под 18 г., ако доходът 
им е под определено ниво. Ако детето има собствен доход, той не трябва да надвишава Базовия национа-
лен осигурителен доход. Пълният размер на добавката се равнява на 20% от пенсията за старост или на 40% 
от инвалидната пенсия, ако съответните им размери са под ежегодно определян доходен праг. При надви-
шаване на този праг, надбавката се начислява върху редуциран с 50% размер на дохода, който е над прага.

2.1.7 Жилищна политика

Показателят за притежаване на собствено жилище от населението в Норвегия е приблизително 77% 
– по-висок отколкото в повечето европейски страни. Това равнище сред имигрантите е около 60% и също 
е по-високо от това в повечето европейски страни, но има значителна вътрешногрупова вариация според 
страната на произход. 

През 2013 г. е приета Бяла книга за жилищната политика, която изброява сред мерките в тази област 
нова Национална стратегия за предоставяне на социални жилища. През 2014 г. стартира първия етап на 
тази стратегия за периода 2014-2020 г.

Помощ за жилищно настаняване се предоставя на общинско ниво и се администрира от службите за 
социално подпомагане. Това е мярка за финансова подкрепа за частично покриване на жилищни разходи на 
семействата с нисък доход. Целта й е да подкрепи домакинствата с ниски доходи и високи разходи за жили-
ще да живеят при по-добър стандарт. Лица под 18 години, които имат деца, също имат право на помощ за 
жилищно настаняване.

2.1.8 Семейно консултиране и образование на родители от семейства в риск 

В Норвегия съществуват различни държавни и неправителствени организации, които се опитват да 
подкрепят родителите, децата и семейството като институция: безплатни телефонни линии за деца, центро-
ве за малтретирани жени и мъже, различни видове бюра за семейно консултиране и др. В страната има 62 
такива бюра, които работят без финансова подкрепа от държавата или на базата на бюджетни икономии.

2.2 Административна рамка и организация – отговорности от гледна точка 
на планиране на политиките и програмите за подкрепа на родителите и децата, 
тяхното изпълнение, мониториране и оценяване, участие на заинтересовани страни

Норвегия е парламентарна демокрация и конституционна монархия. Според административното де-
ление в страната се оформят три нива на управление – централно, регионално и местно. Правителството 
се състои от министър-председател, кабинет, както и от 169-членен парламент (Storting), който се избира на 
всеки четири години. Броят на областите в Норвегия е 19, като във всяка от тях функционира Областен съвет. 
Общините са 430. Част от отговорностите, които общините поемат към този момент са свързани с въпросите 
на началното образование, детските градини, социалните дейности, закрилата на децата, медицинските 
грижи, домовете за възрастни хора и др. 

Централен орган за Норвегия по смисъла на чл.6 от Хагската конвенция е Главната дирекция за де-
цата, младежта и семейните въпроси (т.нар. Bufdir – Norwegian Directorate for Children, Youth and Family 
Affairs)24 към Министерството на децата, равенството и социалното включване. Основната задача на това 
министерство е да осигури на децата и младите хора спокойна среда за развитие, да насърчи участието им в 
процесите на вземане на публични решения, икономическото и социалното благосъстояние на семействата,  
насърчаване на пълното равенство между мъжете и жените, както и защитата на правата на потребителите, 
техните интереси и безопасност. По-голямата част от бюджета на министерството отива за помощи за семей-
ства с деца. Сред социалните услуги, най-големите бюджетни разходи отново са свързани с благосъстояние-
то и защитата на децата.

24.  h  p://www.bufdir.no/en/English_start_page/
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Към Министерство на образованието и науката от 2006 г., са прехвърлени грижата и отговорност-
та за  детските градини. Към това министерство са формирани следните няколко дирекции: Дирекция 
по ранно детско образование и грижа, която носи цялостната отговорност за сектора на детските гра-
дини (дирекцията подпомага политическите лидери да формулират и прилагат национални политики за 
детските градини, като участва в подготовката на националния бюджет и събира статистически данни за 
сектора); Дирекция по образование, изцяло отговорна за тринадесетте години на началното и средното 
образование (във възрастите 6-18 г.); Дирекция по висшето образование, която отговаря за висшето обра-
зование, след средното професионално образование и обучение, обучението на изследователи, научните 
изследвания и други дейности в университетите и колежите, и др.

Някои от подчинените институции и органи, които имат за цел да подпомагат дейността на министер-
ството са: Национален съвет на родителите за детските градини (FUB)25, чрез която се гарантира, че гласо-
вете на родителите ще бъдат чути в дебатите по политиката за детските градини, а освен това тя действа и 
като консултативен орган, който представлява интересите на родителите; Национален съвет на родителите 
за начално и средно образование26, чиято роля е да гарантира, че гласовете на родителите ще бъдат чути 
в дебатите по образователната политика, а също така действа и като консултативен орган при взимане на 
решения, представлявайки родителите; Дирекция за образование и обучение27 – агенция към Министер-
ството на образованието и науката, отговаряща за детските градини, началните и средните училища.

В Норвегия функционира омбудсман за децата от 1981 г. Задълженията на омбудсмана са свързани 
със защита на интересите на децата, участие в обществени и неправителствени органи, проследяване и 
оценка на условията, при които растат децата и др. По-специално, омбудсманът следи законодателството, 
политиката и практиката, насърчава пълното прилагане на Конвенцията за правата на детето, отговоря на 
индивидуални жалби от деца и улеснява достъпа им до застъпничество, включително пред институциите, 
училищата и съдилищата.

На национално ниво, по проблемите на равнопоставеността на половете, функционират следните 
органи:

•  Парламентарна комисия по въпросите на културата, семейството и равнопоставеността на половете 

•  Комитет по равнопоставеността, състоящ се от представители от различни министерства 

•  Форум на неправителствените организации и на представители на Министерството на децата и 
семейството. Форумът се събира два пъти годишно.

•  Специален отдел към Министерството на децата, равенството и социалното включване, отгова-
рящ за администрацията, изработването на политики и координиране на дейностите

•  Център по равнопоставеност на половете, който е политически независим орган. Неговата работа 
включва разпространение на информация, анализи и препоръки за нови законодателни инициати-
ви и практики.

•  Омбудсман по равните възможности (политически независима институция). Отговаря за приложе-
нието на Закона за равните възможности,

•  А на местно ниво:

•  Комитети по равнопоставеност в някои общини

•  Консултант по въпросите на равнопоставеността на половете към администрацията на кметствата.

2.3 Лидерство и координация – кой е водещ при създаването на нови страте-
гически и законодателни промени и как се осигурява координацията

Министерството на децата, равенството и социалното включване е органът, който е натоварен с ос-
новната отговорност по отношение политиките за децата и семействата, като то си сътрудничи по различни 
начини с няколко други министерства, включително: (1) Министерство на образованието и науката, което 

25. http://www.fubhg.no/
26.  h  p://fug.no/
27. h  p://www.udir.no/
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е отговорно за грижата и образованието в ранна детска възраст, специалното образование за децата, които 
са под задължителната училищна възраст (6 г.), образованието на възпитателите на деца в предучилищна 
възраст и образованието на учителите в горната степен на средното образование; (2) Министерството на 
здравеопазването и социалните въпроси, което е отговорно за местните центрове по майчино и детско 
здравеопазване и за мониторирането на изпълнението на регламентите по здравна безопасност в грижата 
и образованието в ранна детска възраст; (3) Норвежката национална осигурителна агенция (NAV), която е 
отговорна за социално-осигурителните плащания, на които децата и семействата имат право, например, се-
мейната надбавка за дете, гарантираното минимално авансово плащане за издръжка на дете на разделени 
родители, родителският отпуск и обезщетение, преходната надбавка (за самотен родител) и др.

3. Вид, обхват и достъпност на услугите за подкрепа 
на семействата в Норвегия

3.1 Описание на различните услуги, техния обхват и достъпност за подкрепа 
на семействата, включително услуги за закрила от насилие

3.1.1 Публични услуги за ранна детска грижа и образование (деца 1-5 г.)

Услугите в тази сфера се характеризират с достъпност и високо качество. Държавните субсидии са 
високи и през 2012 г. достигат NOK 36 млрд. или 1.4% от БВП . Механизмът на съфинансиране от публични и 
частни средства е  85 % финансиране от централната и  местната власт и 15 % от родителите. Допълнително 
се въвеждат облекчения за таксите на бедните семейства. Съществува голямо разнообразие от форми на 
услугата: лицензирани детегледачи, обществени и частни детски градини, фамилни къщи, отворени детски 
градини и др.

Показателите за достъп и обхващане на децата в системата на формалните грижи сочат, че ползване-
то на тези услуги нараства през годините. През 2013 г. системата обхваща 79.8% от децата на възраст 1-2 и 
96.6% от тези на възраст 3-5 г.  

През последните години Норвегия значително увеличава държавните субсидии, предназначени за 
оперативни и инвестиционни разходи за доставчиците на детски услуги, както и субсидиите, предназначени 
за общините, утроявайки техния размер в рамките на периода 2000 – 2012 г. до 36 млрд. норвежки крони. 
Така, докато през 2000 г. обществените субсидии са покривали 56% от оперативните разходи на детските 
градини, през 2012 г. този дял достига 85%. Закон, приет през 2003 г. постановява, че обществените и част-
ните детски градини трябва да имат равен достъп до обществено финансиране, задължавайки общините 
постепенно да увеличат субсидиите за частните детски градини докато се достигне нивото на финансиране 
на общинските такива и през 2014 г. то е 98%.

Координиране работата на системата от детски заведения

Норвегия има добре координирана система за ранна детска грижа под шапката на едно водещо ми-
нистерство, за да се осигури интегрираното развитие на системата. През 2003 г. в страната се разгаря дебат 
във връзка с прехвърлянето на детските грижи от Министерството на децата, равенството и социалното 
включване към Министерството на образованието. Това министерство има първичната отговорност за съз-
даването на политики за ранна детска грижа, но местните власти са отговорни за изпълнението им и частич-
ното им финансиране.

През 2010 г. е създаден Национален родителски съвет за детските градини, който да представлява 
родителите и да съветва Министерството на образованието и науката по въпроси, свързани с ранната детска 
грижа и образование, както и да информира и образова родителите в сферата на детските грижи. 

Координационният комитет на детската градина, състоящ се от персонала и родителите, утвърждава 
годишен план за педагогическите дейности в детската градина.  
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Национален план за възпитание на деца 1-5 г.

Рамковият план за задачите и съдържателния обхват на работата на детските градини е правно-об-
вързващ документ във връзка с целите и задачите на детската грижа и образование. Той осигурява насоки 
за последователно детско развитие.  Допълнително, той насочва практиците как да помогнат на детето да 
направи плавен преход от детската градина към училището. 

Според Закона за детските градини, собственикът на детска градина има право да адаптира нацио-
налната рамка според местните интереси и нужди на децата, групите и общността. 

През 2011 г. в Закона за детските градини е направена поправка, във връзка с която е добавена нова 
цел, подчертаваща значението на зачитането на културните и религиозните малцинства и разглежда дет-
ските градини като интегрираща общност за всички деца. 

Видове детски заведения

Системата на официално-регулираните и субсидирани детски заведение в Норвегия е доста разноо-
бразна и включва полудневни и целодневни центрове, родителски кооперативи, отворени детски градини и 
супервизирани семейни домове / фамилни къщи за дневни грижи.

В Норвегия има три типа детски градини. Обикновени детски градини – обществени или частни – 
които предлагат услуги за деца 0-5 г. през цялата година на полу- или целодневен режим. Семейни детски 
градини, разположени в частни домове, в които един асистент работи максимум с 5 деца, супервизиран и 
консултиран всяка седмица от квалифициран детски учител. Отворени детски градини, които са полу-днев-
ни центрове с програми, в които участват едновременно децата и родителите, ръководени от квалифициран 
детски учител. 

Дневният център е форма, която обхваща всички детски заведения, които предоставят грижа извън 
дома за деца под 4 г. възраст – детски ясли, детски градини, дневни центрове, забавачници. Те могат да 
бъдат полудневни или целодневни. Функцията им се състои в отглеждането на децата до започването на 
предучилищна детска градина. 

В тази група има и един малък процент форми на детска грижа, организирани и ръководени от роди-
тели – родителски кооперативи и мини-детски ясли. Започнали като частна инициатива на отделни групи 
родители, тези форми впоследствие са преминали към държавно субсидиране и акредитиране. 

Фамилните къщи или центрове от семеен тип предлагат отглеждане на децата в домашен тип усло-
вия. Такива могат да са домът на квалифициран и формално регистриран детегледач (бавачка) или домът 
на самото дете. Максималният брой деца, които могат да бъдат обгрижвани по този начин е 3-4, а формата 
е подходяща за деца под 3 г. или до предучилищна възраст. Търсенето на този тип грижа е свързано с пред-
почитанията на някои родители детето им да бъде заобиколено от домашна обстановка в най-ранната си 
възраст. 

Отворената детска градина може да бъде посещавана от родители с деца до 6 г., като услугата е без-
платна и никой не е обвързан с перманентно място, запазено само за него. На родителите се дава възмож-
ността да използват услугите на тази детска градина в удобни за тях часове през деня в рамките на работното 
й време. При този тип детска градина родителите или други възрастни, които се грижат за детето могат да 
го придружават и да участват в заниманията заедно с него. Отворената детска градина е полудневна и се 
помещава в дневните центрове и се ръководи от квалифициран детски учител.

Предучилищни детски градини е категория, която обхваща образователни програми, които имат за 
цел подготовка за началното училище и могат да бъдат базирани и в училищата. В повечето случаи тези про-
грами включват учебни занимания поне 50% от времето и наемат квалифициран персонал.  

Компетентност на персонала

От 2007 г. на общините се предоставя проектно финансиране за подобряване квалификацията и 
подбора на персонал в детските градини във връзка с ревизирания от Министерство на образованието 
Рамков план за задачите и съдържателния обхват на работата на детските градини. Отпускането на тези 
субсидии има като предварително изискване общините да приведат в действие планове за развитие на 
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компетенциите, както и план за действие, съобразен с националните приоритети, които са: педагогическо 
лидерство, участие на децата, езикова среда, развитие на езиковите умения и сътрудничество и съгласува-
ност между детските градини и училищата.

По отношение на педагогическото лидерство, през 2011 г. е създадена Национална образователна 
програма за главни учители в детските градини. Дирекцията за образование и обучение управлява про-
грамата, както и процеса на кандидатстване от страна на публични и частни детски градини. Програмата 
се осъществява от пет университета / университетски колежа, имащи експертиза в обучението на лидери. 
Предлага се на директорите на детските градини и е безплатна за участниците.

Оценка и контрол на работата на детските градини

Общинските власти в Норвегия имат задължението по надзора и мониторинга на детските градини, 
за да се гарантира, че тяхната дейност е в съгласие със законодателството и с Рамковия план за задачите и 
съдържателния обхват на работата на детските градини.

Скорошно проучване показва, че 55% от общинските власти са разработили местни критерии за мо-
ниторинг и оценка на съдържателния обхват на работата в детските градини съобразно нормативните из-
исквания.

3.1.2 Програми за извън-класни занимания

Това са услуги за деца в часовете преди или след училище и по време на ваканциите, насочени към 
децата в пред-училищна възраст или учениците от началното училище. Тези услуги често са базирани в учи-
лищата или в младежки центрове и позволяват детето да се намира в сигурна среда за времето, в което 
родителите са на работа, като така помагат да се стиковат учебните часове на  децата с работното време на 
родителите. През това време детето може да си напише домашните или пък да се занимава с развлекателни 
дейности. 

В Норвегия всяка община отговаря за предоставянето на програми за извънкласни занимания от 
първи до четвърти клас, а за деца със специални нужди – от първи до седми клас. Изискванията към програ-
мите са да включват игри, културни и развлекателни дейности, адаптирани към възрастта на децата, тяхното 
ниво на развитие и интереси, а също така да осигуряват добри възможности за развитието на деца с увреж-
дания. Общините могат да изискват част от разходите за тези програми да бъдат покрити от родителите чрез 
такси, които варират от община до община. 

3.1.3 Образователна система

Образованието на децата е задължително във възрастите 6-15 г. То е подразделено на начално учи-
лище (6-12 г.) и долен курс на основното образование (13-15 г.). Обучението е безплатно. Децата на възраст 
6-9 г. могат да посещават извън-класни занимални. Услугата се ползва по желание и родителите трябва да 
заплатят част от нея. Завършилите долния прогимназиален курс могат да продължат в горната степен на 
основното образование, която е с продължителност 3 г. Обучението не е задължително и също е безплатно. 

3.1.4 Детско и младежко здраве

Здравеопазването в Норвегия е безплатно, изцяло финансирано чрез данъците и всички граждани 
имат равен достъп до него, независимо от дохода си. В норвежката национална здравна система първич-
ните здравни грижи се предоставят на местно ниво, а болничната помощ – на общинско или на регионално 
ниво.

Първичната здравна помощ е отговорност на 430-те общини според приетия през 1984 г. Закон за 
общинските здравни грижи. Общините отговарят за общопрактикуващите лекари, сестрите с профил по 
обществено здраве, функционирането на домове за грижи и сестринската домашна грижа. Сестрите и лека-
рите в институциите за превантивна и дългосрочна здравна грижа обикновено са наети от общината. Тези 
услуги са финансирани чрез целеви субсидии от правителството, местни данъци и лично заплащани такси. 
Общините изразходват почти една четвърт от всичките си средства за здравеопазване.
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Законът за общинското здраве е правното основание за съществуването и дейността на центровете 
за майчино и детско здравеопазване и също за здравните служби в училище. 

Центрове за майчино и детско здравеопазване

Тези центрове са под егидата на местните власти и представляват основното място за майчино и 
детско здравеопазване. Те предлагат доброволни и безплатни услуги, включително скрининг програма за 
оценка на развитието на децата до 6-годишна възраст, имунизации, стоматологична помощ, пренатална и 
постнатална грижа, акушерки, грижа за деца в предучилищна възраст и за деца с увреждания. Здравните 
центрове са лесно достъпни за хората от общината и техните услуги са използвани от почти 100% от имащите 
право. Тези центрове отговарят за координацията на услугите за децата с увреждания. Те са важна част от 
първичната здравна грижа. Лекарите в тях извършват първични прегледи за оценка на здравословното със-
тояние. Лекарите и сестрите си сътрудничат във връзка с консултирането по различни въпроси на детското 
здраве, като: хранене, кърмене, развитие чрез игра и общуване, неврологично и двигателно развитие, ум-
ствена и физическа хигиена, сън, предпазване от злополуки и ваксиниране. 

Служби за здравна превенция

Обществените здравни центрове и училищните здравни служби предоставят профилактични пре-
гледи, ваксинации, родителско консултиране и здравна информация на деца и млади хора до 20 г. и на 
техните родители или настойници. Младежките здравни центрове осигуряват и консултиране относно кон-
трацепцията сред подрастващите, наред с другите неща. 

Всички деца и младежи имат право на профилактични прегледи, а тази дейност на здравните цен-
трове е безплатна. Родителите имат задължението да се погрижат децата им да посещават профилактични 
прегледи.  

Пред-родилна грижа

Медицинските прегледи на бременните жени в публичните здравни центрове или при техните 
лични лекари са безплатни. Обществените центрове осигуряват тези прегледи при акушерка. От 17-ата до 
19-ата седмица на бременността месното родилно отделение предлага безплатен преглед с ултразвук. Въз-
можно е тези прегледи да се комбинират както в обществен център, така и при личния лекар. Прегледите за 
проследяване на бременността са освободени от потребителски такси. 

3.1.5 Система за закрила на деца в риск 

От 1987 г. Норвегия има законодателство, забраняващо физическото наказание на деца28. В много 
области, норвежкото законодателство е в синхрон с правната рамка, разработена въз основа на междуна-
родни актове. От 01.10.2003 г. страната е член на Конвенцията на ООН за правата на детето. и разпоредби за 
имплементиране на Конвенцията се съдържат в следните общи закони: Закон № 8 от 1986 г. за осиновява-
нето, Закон № 7 за децата и родителите от 1981 г., Закон за омбудсмана по въпросите на децата от 1981 г. и 
др. На тази основа се въвеждат нови разпоредби в Наказателния кодекс, относно търговията с деца, детската 
проституция и детската порнография. 

Случаите на умишлено нараняване на деца в Норвегия са много редки – под 1 случай на 100,000 деца 
на възраст 0-15 г. годишно след 1970 г.29

Случаите на завършило със смърт случайно нараняване са по-чести, но е налице значителен спад от 
началото на 80-те години и особено след 1995 г. Тези случаи са намалели от 22 на 100 хил. деца на възраст 
0-15 г. в периода 1970-2007 г. до 1.1 – след 2007 г.30

28.  Източник: Save the Children (2009) and End All Corporal Punishment – The nature of corporal punishment: Prevalence and A   tudes 
Research (h  p://www.endcorporalpunishment.org/pages/research/making-visible.html) – retrieved December 2013

29.  OECD Family database, източници за индикатор PF1.9. Aspects of child protec  on : WHO (2013), the WHO Mortality database;  
http://www.oecd.org/els/soc/database.htm, данни, изтеглени на 26.2.2015 г.

30.   Източник: OECD Family database, източници за индикатор PF1.9. Aspects of child protec  on : WHO (2013), the WHO Mortality 
database;  http://www.oecd.org/els/soc/database.htm, данни, изтеглени на 26.2.2015 г
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Смъртността при деца от 0 до 19 години поради небрежност, малтретиране или друго физическо на-
силие за периода 2005-2007 г. в Норвегия е една от най-ниските – 0,49 на 100 хил. деца. 

Деца в институции

Около 1% (Източник: HBSC, 2010) от децата на възраст 11, 13 и 15 г. в Норвегия са настанени за отглеж-
дане извън биологичното си семейство – в приемно семейство или институция, което е малко над средното 
за ОИСР (0,7%; HBSC, 2010). Според тези данни, страните с най-висок дял деца в приемна или институцио-
нална грижа са Израел (2,3%; HBSC, 2010), Румъния (2,0%; HBSC, 2010), Литва (1,9%; HBSC, 2010)31. 

Между 9 и 13% от норвежките деца имат проблеми, които изискват някакъв вид контакт със систе-
мата за защита на децата, консултантски услуги в училище или детска и младежка психиатрия.

Увеличава се броят на децата под защитна грижа.  През последните години, броят на децата, получи-
ли помощ от Service Child Welfare се е увеличил повече от шест пъти от 6 000 на 38 700 деца. Още по-голям 
брой деца са получили подкрепа под една или друга форма през годината – около 53 200 през 2012 г. Това се 
равнява на около 4 % от всички деца на възраст 0-17 години. Повечето от тези деца получават различни фор-
ми на подпомагане, като например домашни посещения, лична подкрепа и др. Около една трета от децата 
са били изведени извън семейството, по-голямата част – в приемни семейства. Използването на защитени 
жилища се е увеличило през последните години. Лишаването на родителите от грижите за децата винаги е 
краен случай, когато детето страда от липса на грижи, лошо отношение или насилие. Законодателството в 
тази посока се отнася за всички деца, които пребивават в Норвегия, независимо от техния статут и нацио-
налност.

Компетентният орган, който взема решения по тези въпроси е Окръжния съвет за социално подпома-
гане, а ако родителите не са съгласни с неговото решение, те могат да обжалват пред съда, като и децата, и 
родителите могат да ползват безплатна правна помощ.

Според данни от изследванията International Crime and Victim Survey (2004-2005) и European Crime and 
Safety Survey (2005) може да се направи извода, че нивото на физическо и сексуално насилие от страна на 
интимния партньор в Норвегия е около 1,16% през 2004 г.

3.2 Таргетирани услуги за семейства в риск и дефиниране на видовете риско-
ве, които политиките и програмите адресират

3.2.1 Самотни родители

Норвегия има добре развита система от помощи в подкрепа на самотните родители. Целта е вре-
менно да се осигури доход на самотните родители, за да се справят в период, когато изцяло или отчасти са 
неспособни сами да се издържат, понеже трябва да се грижат за малко дете. Помощи по тази схема се дават 
също така за: обучение, което е то необходимо за наемане на работа, заплащане на някаква форма на грижа 
за отглеждане на детето (детегледачка, детска ясла, дневен център и др.), докато родителят работи или учи, 
както и за преместване в ново жилище във връзка с намиране на работа. Когато най-малкото дете на самот-
ния родител навърши 3 г., има изискване той или да започне работа, или да запише най-малкото задочна 
форма на обучение, или да бъде регистриран като търсещ работа в бюро по труда. Ако не са изпълнени тази 
условия, правото на помощи се прекратява към този момент.

Подкрепата за самотни родители се изразява в пакет от социални помощи, който включва:

•   Детска надбавка, която се получава от всички семейства с деца, но в двоен размер

•   Добавка за преходен период 

•   Помощ за грижа за дете 

•   Помощ за образование 

•   Помощ при преместване в ново жилище

31.  OECD  database, индикатор PF1.9.C. Proportion of children under state care; източници за индикатор PF1.9.C.: Health Behaviour of 
School-aged Children 2010
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Детска надбавка в двоен размер

Самотните родители имат право на двоен размер на детската надбавка – разширена детска надбавка 
(вж. по-горе), както и на една допълнителна надбавка за малко дете в размер на NOK 660 (€79) месечно, 
която се дава за деца 0-3 г., при условие, че родителят е бил одобрен да получава също така разширената 
детска надбавка и надбавката за преходен период. 

Добавка за преходен период 

Това е доходно тествана парична добавка, изплащана на самотен родител, чието най-малко дете 
е на възраст до 8 години. Докато получават тази добавка, самотните родители имат право и на финансови 
помощи за покриване на разходи за образование или професионално обучение или за преместване на ново 
място, ако такива са необходими, за да си намерят работа.

Право на добавката имат родители, които са неженени, разведени или разделени и са единствените, 
отговорни за издръжката на детето. Те трябва да живеят, заедно с него в Норвегия и да са били членове на 
норвежката осигурителна система през последните 3 години.

Получаването на добавката е обвързано с допълнително условие за заетост, според възрастта на 
детето: до 1 г. на детето родителят има право на избор дали да бъде икономически активен/учащ или не. 
След това, той трябва или да работи най-малкото на непълно работно време, или да е записан в образова-
телен курс, който е най-малкото полудневен, или да е регистриран в бюро по труда като безработен, търсещ 
работа. Специални изключения от това правило се правят при заболяване на родителя или детето, като до-
бавката може да се получава до навършване на 18 г. възраст на детето, ако то е инвалид и това не позволява 
на самотния родител да започне работа. 

В общия случай, тази помощ се предлага за ограничен период от време и варира в зависимост от до-
хода. Продължителността на получаване е до 3 години, които трябва да изтекат преди най-малкото от децата 
да навърши 8 г., но може да се удължи при определени условия. Периодът на получаване на помощта може 
да бъде удължен с до 2 г., но не по-късно от 8-годишна възраст на най-малкото дете, ако се налага родителят 
да учи във връзка с постъпване на работа. Ако учащ родител се грижи за повече от две деца, периодът може 
да бъде удължен с до 3 г. Ако самотният родител е под 18 г. и е единствен отговорен за издръжката на дете-
то, също има право на удължаване на периода на помощта с до 3 г. В случай, че след изтичане на 3-годишния 
период, родителят стане отговорен за издръжката на ново дете, той може да получава издръжката само 
докато то получи място в детско заведение. Самотни бременни жени могат да получават помощта най-рано 
от 2 месеца преди датата на очакваното раждане. 

Максималният размер на помощта е 2.25 пъти Базовия национален осигурителен доход, който през 
2014 г. се равнява на NOK 202 653 (24 328€) годишно. Този размер се получава при доход, който е под по-
ловината от базовия. Когато доходът е над базовия, помощта се редуцира с 45% за тази част от него, която 
надвишава половината от базовия доход. За доход се считат и помощите за безработица, обезщетенията по 
болест, помощта за бременност, обезщетението при родителски отпуск и др. социални добавки и обезщете-
ния. Помощта се облага с данъци от 1 април 2014 г. 

Помощ за грижа за дете 

Помощ за заплащане на грижа за дете се предоставя на самотен родител, когато е необходимо някой 
друг да наглежда детето, докато той е на работа или посещава образователна програма. Помощта може 
също така да се получава докато родителят е в процес на основаване на собствен бизнес. Право на помощта 
имат неженени, разделени или разведени самотни родители, когато те са единствените, полагащи грижи за 
детето и са живели в Норвегия през последните 3 г. Едното  условие е грижата за детето да бъде поверена на 
някой друг, напр. детско заведение, детегледачка, програма за извън-класни занимания за деца в училищна 
възраст и др., а другото –  заплащането на тази грижа да се извършва от самотния родител. Предоставената 
сума покрива 64% от разходите за платена грижа с месечен лимит от NOK 3,779 (€452) при едно дете, NOK 
4,931 (€589) при две, NOK 5,587 (€668) при три и повече деца; останалата част от разходите, т.е. 36%, трябва 
да се заплатят от самотния родител. Обикновено помощта се отпуска за срок от 1 година. Общото правило е, 
че родителят има право да я получава докато детето завърши 4-ти клас. Ако детето се нуждае от значително 
повече грижи в сравнение с другите деца на същата възраст, тя може да се получава и след 4-ти клас. За да се 
заяви удължаване на периода на получаване трябва да се представи медицинско свидетелство, доказващо 
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нуждата от специални грижи за детето.  Помощта за отглеждане на дете също може да бъде удължена, ако 
работата или обучението налагат родителя да е далече от дома за по-продължителни периоди от време или 
ако работи на смени. Във всички случаи трябва да се представят документи относно работата, ползваните 
форми на грижа за детето и колко се заплаща за тях. Помощта може да се получава заедно с добавката „па-
ри-за-грижа“, която е за родители на деца на възраст 13-23 месеца. Когато доходът от труд надвишава 6 пъти 
Базовия национален осигурителен доход, самотният родител няма право на тази помощ.

Помощ за обучение

Това е помощ за обучение на самотни родители, когато се нуждаят от общо образование или профе-
сионално обучение във връзка с постъпване на работа. Тя бива отпускана само в периода, в който те полу-
чават преходната добавка (вж. по-горе). Размерът й варира според разходите, които е необходимо да бъдат 
покрити, като: такси за обучение, учебни материали, транспорт и др. Според конкретния случай, помощта 
може да се даде за професионално обучение (vocational training) или за общо образование. Тя може да се 
получава за максимум 3-годишно редовно професионално обучение, като при задочно обучение, периодът 
може да бъде удължен. Помощ може да се предостави и за завършване на общо образование в допълнение 
към трите години професионално такова. Този вид помощ не подлежи на данъчно облагане.

Помощ за преместване в ново жилище 

Това е финансова помощ във вид на е еднократна сума за покриване на разходите при преместване 
в ново жилище, когато това е необходимо във връзка с намирането на работа. Помощта се  предоставя на 
самотни родители, които са одобрени за получаване на преходната добавка или ако в момента не я получа-
ват – до 6 месеца след нейното получаване. 

Изискването за получаването на помощта е да се удостоверят следните условия: 1. че няма подходя-
ща работа за родителя на мястото, на което живее, или, 2. че той не може да започне работа на това място, 
тъй като няма подходящи услуги за отглеждането на детето му. Освен това, родителят трябва да представи 
документ, че му е предложена работа на мястото, на което иска да се премести. 

Помощта се предоставя за покриване на пътни и други разходи, свързани с преместването и варира 
според количеството вещи, които трябва да се преместят, разстоянието, и др. Тя покрива цената на най-ев-
тината алтернатива, за което е необходимо да се представят най-малко две оферти от фирми за услуги по 
преместване на дома. Помощта не подлежи на данъчно облагане. 

3.2.2 Авансова издръжка за дете на разделени родители 

Право на тази издръжка имат деца под 18 г., които живеят само с единия си родител и са пребивавали 
в Норвегия пред последните 12 месеца. Полагащият грижи родител има право да получава присъдената из-
дръжка от другия родител чрез специален държавен орган, от който тя се събира и прехвърля на родителя, 
отглеждащ детето. Условието самотен родител да получава издръжката чрез такава авансова схема, е, тя да 
е официално договорена. Сумата може да бъде договорена и неофициално между родителите, но не може 
да бъде по-малка от стандартната минимална издръжка (вж. по-долу), чиито размер се определя по форму-
лата: 11% от брутния доход на семейство с едно дете, 18% с две, 24% с три деца, и 28% с четири или повече 
деца. Таванът на сумата за едно дете не може да надвишава 5 пъти стандартната минимална издръжка за 
дете на месец. Държавата заплаща договорената сума или непокрития остатък до пълния й размер, ако 
родителят, дължащ издръжката има ниски доходи. Този родител следва да внесе сумата в NAV, а ако откаже 
– тя ще бъде удържана от заплатата му чрез неговия работодател.

Ако издръжката за дете на разделени родители не се плаща или се плаща нередовно или недостатъч-
но, NAV може да активира стандартната минимална издръжка за отглеждане на дете, която е финансова 
помощ от максимум NOK 1,440 (€172).32 Размерът на помощта се индексира всяка година спрямо индекса 
на потребителските цени с дата 1-ви юли. 

32. MISSOC база данни, Раздел IX. Family benefits  Other benefits
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4. Основни изводи 
Отличителни черти на семейната политика в Норвегия са: експлицитна, подкрепяща семейството по-

литика с акцент върху равенството на половете; универсалност на политиките и програмите; висока осигуре-
ност на услуги за ранно детско развитие и образование, и щедрост на семейните помощи.

В известен смисъл, норвежката семейна политика може да бъде разглеждана като двустранна: от 
една страна, чрез щедрите парични обезщетения се подкрепя свободата на избор на родителите, като така 
бива остойностена грижата на родителя, независимо от неговия статус на пазара на труда, което наподобява 
подходите в по-консервативните социални държави. От друга страна се внедряват и изпълняват политики, 
които са характерни за така наречените социалдемократични режими – насърчаване на икономическата 
активност на жените и обвързване на семейните политики с тяхното участие на пазара на труда, като се пре-
доставят разнообразни услуги за семействата, финансирани чрез високите данъчни приходи. 

Под една или друга форма, всяко семейство с деца бива подкрепено, като много от услугите и мо-
нетарните помощи са универсални и се предоставят независимо от икономическия статус на семейството.

Сред най-важните инструменти на семейната политика в Норвегия са:

•  Съчетаване на семеен с професионален живот – съчетаване на родителския отпуск с работа на не-
пълен работен ден.

•  Гарантиран достъп за децата след 1 г. в детски заведения; различни форми на заведения за детска 
грижа с възможност за избор от страна на родителя за  дневната ангажираност на детето.

•  Национално-приети критерии за качеството на детските грижи.

•  Пакет от помощи за подкрепа на самотни родители. Механизъм за получаване на минимална из-
дръжка от дете на самотен родител.

•  Развита система от финансови стимули за родители с деца – данъчни облекчения, пари за домашна 
грижа при отказ от ползване на детско заведение,  приспадане от данъчната основа на документи-
рани разходи, семейни надбавки за всяко дете  до навършване на 18 г. възраст, помощи за различ-
ните уязвими групи родители и деца.

•  Безплатни услуги – безплатни здравни грижи за бременни, услуги в подкрепа на семейството за 
различните таргет-групи; предотвратяване и борба с бедността сред семействата.

Изготвили:  демограф Калина Илиева, ИИНЧ-БАН
ас. Станислава Моралийска-Николова, ИИНЧ-БАН
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Глава 2
Германия

А. Правна рамкa

Въпреки че в Германия семейството е под специална закрила на държавата (чл. 6 от Конституцията 
на Федералната Република), в немското право няма обща законова дефиниция за семейство. Немската за-
конодателна рамка за защита и насърчаване на семействата е сложна и се определя в множество закони 
от гражданското и данъчното право. Като Федерална Република, Германия има федерални закони в облас-
тта на грижата и насърчаването на семейството, както и закони и подзаконови актове, в съответствие на 
федералните закони, във всяка от 16-те федерални провинции. Настоящият анализ се ограничава само до 
федералното законодателство на Германия по въпросите на семейството и семейното насърчаване, като 
характерно е, че всеки закон е много конкретен и самостоятелен в мерките, които предоставя, като описва 
групите, които имат право да ползват съответните мерки. Като цяло немското законодателство се характе-
ризира с гъвкавост и е ориентирано към нуждите на семейството.

Семейство според немските разбирания е общност от родители и дете (деца).  Класическата форма 
е от мъж и жена със сключен брак и техните деца. След  средата на 20-и век немското общество и държава 
припознават като семейство и други форми на съжителство: едночленно домакинство, самотен родител с 
дете/деца, партньорство без брак, брачна двойка без деца, еднополова двойка, еднополова двойка с брак, 
семейство, в което родителите са от един пол (Regenbogenfamilie), разведен/овдовял родител с деца, който 
живее с друг родител с неговите деца (Patchworkfamilie).

Законодателството по отношение на насърчаване на семейството чрез социалната система действа 
комплексно като е базирана на индивидуалния подход при стимулирането и подпомагането на семействата.

Държавата подпомага и насърчава семейството и родителите с голям брой различни помощи и над-
бавки в зависимост от категорията, нуждите и възможностите на семейството. Според семейния статус все-
ки работещ гражданин попада в определена данъчна категория, (общо 6 категории) в зависимост, от която 
се плащат различни данъци и се получават различни помощи и надбавки. 

Законът за защита на майката (MuSchG -Mutterschutzgesetz) предвижда всички майки, които са 
здравно осигурени към държавнопризнати здравни каси да получават до 13 евро на ден в продължение на 
14 седмици – 6 преди раждане и 8 седмици след раждането. За същия период законът забранява на работо-
дателите да уволняват, съкращават или преназначават майките.

Правото и размерът на детските надбавки (Kindergeld) са определени от Федералния закон за дет-
ските надбавки (Bundeskindergeldgesetz) и зависят от броя на децата в семейството. Според последната 
актуализация от 2010 г., за първо и второ дете се получават по 184 евро на месец, за третото 190 евро, за 
четвърто и следващи по 215 евро. Право на детски надбавки имат всички живеещи в Германия. Детски 
надбавки се получават до 18 годишна възраст, като законодателството позволява при определени условия 
срокът да бъде удължен до навършване на 25 години (например, ако детето в момента на навършване на 
18 години все още посещава гимназия/професионално училище). В общия случай детските надбавки се по-
лучават от всички семейства със сключен брак, с общ годишен доход до около 65 000 евро, а при самотен 
родител границата е около 33 500 евро. 

Ако семейният доход е над тази сума, детските надбавки се заменят с мярката увеличаване на необ-
лагаемия доход (Kinderfreibetrag) от Закона за облагане на доходите  (Einkommensteuergesetz (EStG)). Това 
е по-изгодният вариант за семействата със средни доходи, защото се намалява данъчната тежест върху тях.  
Задължителната процедура изисква данъчните и социалните служби да направят изчисления и да преценят 
в коя категория попада семейството – за получаване на детски надбавки или за увеличаване необлагаемата 
сума на доходите им с 7 008 евро на дете. 

Самотните родители получават добавка по Закона за добавките за деца на самотни родители 
(Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) от 1980 г.). Тази мярка се полага на дете, отглеждано от един родител, в слу-
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чаите в които другият не изплаща (напълно или частично) законово определената издръжка.33 Тази помощ 
се изплаща и в случаите, в които единият родител е починал. Размерът на средствата от 1 до 6 години на 
детето е 133 евро, а от 6 до 12 - 180 евро. Максималната продължителност на тази мярка е 72 месеца и се 
прилага до навършване на 12 години на детето.

Друг стимул, чрез който немското федерално законодателство насърчава и подкрепя семейството е 
друга детската добавка (Kinderzuschlag) предназначена за родители, който имат достатъчно доходи сами да 
покриват финансовите си нужди, но имат недостиг за покриване на разходите за децата. Във Федералния 
закон за детето (Bundeskindergeldgesetz) тази детска добавка се разглежда като допълнителна помощ в 
размер на 140 евро на дете, като целта й е да предпази семействата от изпадане в затруднено положение и  
преминаването им в групата на получателите на социални помощи. 

Подкрепа семействата в Германия получават и чрез Федералния закон за родителските надбавки и 
времето за отглеждане на деца (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)), който е специален закон 
за родителски надбавки (Elterngeld, ElterngeldPlus) (еквивалент са на нашето майчинство). Родителски над-
бавки могат да получават работещи и самоосигуряващи се родители, чийто годишен доход не надвишава 
500 000 евро, като за самотен родител сумата е 250 000 евро. Максимална продължителност за получаване 
на родителската надбавка общо за двамата родители е 14 месеца, като единият родител може да ползва 
максимум 12 месеца, а другият остатък от 2 месеца (като минимума е 2 месеца за единия родител). Законът 
е гъвкав по отношение на времевото разпределяне на родителските надбавки, като оставя тази преценка 
на родителите (например родителите могат да си разделят получаването на родителски надбавки на 6 на 8 
месеца или 4 на 10 месеца). Родителските надбавки се изчисляват в зависимост от доходите и са около 66% 
от чистия доход на родителя, като не могат да са по-малко от 300 евро, и не могат да надхвърлят 1 800 евро 
на  месец.

Федералния закон за родителските надбавки и времето за отглеждане на деца (Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz)  позволява на родителя, получаващ родителски надбавки да работи на непълно ра-
ботно време (до 30 часа на седмица), за което получава възнаграждение. Целта на тази мярка е да се даде 
възможност на родителя да не се отделя напълно от работния процес, да не губи трудови навици и профе-
сионални умения и да може да посещава курсове за преквалификация, а в същото време да може да бъде, 
макар и частично, полезен за работодателя, както и да бъде със семейството си. Мярката важи и в случаите, 
в които и двамата родители се ползват от правото си на родителски надбавки едновременно. 

От 01.07.2015 г. влиза в сила мярката увеличено време на майчинството с промяна в Федералния 
закон за родителските надбавки и времето за отглеждане на деца (Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz), 
с която се дава допълнителна възможност за двойно удължаване на времето, в което се получават роди-
телски надбавки (като сумата отново е около 66% от дохода). Тази промяна, която  е допълнителен стимул 
за родителите, дава възможност за ползване на платена отпуска за оглеждане на деца с максимална про-
дължителност от 28 месеца (общо за двамата родители), като тя може да бъде ползвана до навършване 
на 8 години от детето. Целта е да се даде възможност за по-гъвкав подход към индивидуалните нужди на 
семействата. Например при започване на училище, родителят ще може да си вземе отпуска, за да помогне 
на детето да се адаптира по-лесно към новата среда. При тази промяна продължава да важи възможността 
за работа на непълно работно време (до 30 часа на седмица), за които се получава възнаграждение.

Неработещите граждани и домакини получават минимума от 300€ родителски надбавки. Тези, които 
са на социални помощи имат право също на родителски надбавки, но им се приспадат по определена схема.

Друга законова мярка за стимулиране и подпомагане на семействата са средства за отглеждане на 
деца (Betreuungsgeld)34. Право на тези средства в размер на 150€ на месец имат родители с годишен доход 
до 500 000, чийто деца са на възраст над 1 година и не посещават ясли или детска града. Целта на тази суб-
сидия е да подпомогне родителите при отглеждането на деца в домашни условия. Максимална продължи-
телност на получаване на тези средства е 22 месеца.

Допълнителен механизъм за подпомагане на семейства получаващи социални помощи за безработ-
ни (ALG I) или такива с недостатъчно високи доходи е мярката средства за безработни II (Arebeitslosengeld 
II)35. Тези средства се използват за покриване на разходи свързани с осигуряване на жилище (наем на соци-

33. В Граждански кодекс  §1612а / BüggerlichesGesetzbuch (BGB) §1612a. 
34. Федерален закон за родителските надбавки и времето за отглеждане на деца
35. Кодекс на социалното осигуряване II (Sozialgesetzbuch II)
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ално жилище) и поемане на разходите за отопление. Освен това ALG II покрива задължителните осигуровки, 
помощ при бременност и раждане на дете, и отглеждане на дете като самотен родител. Механизмът на 
средствата за безработни II (ALG II) подпомага социално слабите групи, като покрива и различни еднократни 
разходи като първоначално обзавеждане на жилище, закупуване на облекло, ученически екскурзии и др.

Въпреки че образованието в Германия е безплатно във всички държавни ясли, детски градини, училища 
и университети, немското законодателство подпомага семейството чрез Федералния закон за подпомагане 
на образованието (Bundesasbildungsförderungsgesetzt (BAFöG)). BAFöG определя система за подпомагане на 
обучението (училищно, професионално и университетско) под формата на безлихвени заеми. Условие за по-
лучаването на тази помощ е семейството/домакинството на получателя да премине през проверка за устано-
вяване на доходите, която да докаже недостиг на средства необходими за периода на обучение. Получаването 
на тези заеми е обвързано с редовно полагане на изпити и определен успех на детето (децата). За отличниците 
е предвидена отстъпка от 25%. След завършване на образованието, заемът трябва да бъде върнат на малки и 
поносими вноски, като общата  стойност на върнатите средства не може да надхвърля 10 000 Евро. 

Държавата подпомага семействата с ниски доходи с част от наема за жилище, което отговаря на тех-
ните нужди, чрез строеж и предоставяне на социални жилища  или чрез подпомагане на жилищно-спес-
товното кредитиране. В Закона за жилищно-строителната субсидия (Wohnungsbaupremiengesetz) държа-
вата има мярка за подпомагане на семейства с ниски доходи чрез процентно поемане на част от вноската за 
купено на кредит жилище (до 8,8%). 

Законите на Федерална република Германия предвиждат над 150 различни мерки за подпомагане 
и насърчаване на семействата, като за целта държавата отделя 200 млрд. Евро годишно. Въпреки всички 
описани по-горе законови мерки, средният брой на деца в семейството в Германия за 2012 г. е 1,4 на жена. 
Гражданският сектор в лицето на неправителствените организации е много активен в лобирането за проме-
ни в законодателството по отношение на семейството, но няма специален закон, който да се отнася към тази 
тяхна дейност или да им дава право на законодателна инициатива. Независимо от това, неправителствените 
организации в Германия са активни участници в процеса на законодателните промени и се считат за важен 
фактор от всички институции.

Изготвила: адв. Мария Стоева

Б. Анализ на семейните политики на Федерална 
република Германия

1. Ключови данни

1.1 Обща демографска информация
Население36: Общо: 80219695; Детско население общо: 14819171, от които 0-10 г.: 6864725; 10-19 г.: 

7954446

Големина и състав на семейството – семейна двойка (55.4%); домакинство с един член (35.8%); се-
мейство със самотен родител (5.9%) от които 84.5% са семейства със самотни майки и 15.5% – семейства със 
самотни бащи; други видове частни домакинства (2.9%)37

Деца в семейството – дял на домакинствата с деца като процент от общия брой домакинства (35.3%); 
дял на двойките с деца като процент от общия брой семейства/семейни двойки (47.8%); дял на семействата 
със самотен родител като процент от общия брой домакинства с деца (18.1%)38 

Средна възраст на майката при първо раждане: 30,8 г. (според данни на Eurostat към 2013 г.)

36. Към 09.05.2011 г. Източник: Цензус 2011 г.
37. Данните са взети от OECD Family Database, основани на цензуса на населението и жилищата в ЕС от 2011 г. 
38. Данните са взети от OECD Family Database, основани на цензуса на населението и жилищата в ЕС от 2011 г. 
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Темпове на забавяне на първо раждане: 1970-1995 г. – 3.5; 1995-2009 г. – 2.

Брой на живородени бебета на 1000 при известна най-честа възраст на майката за първо раждане: 
2000 г. – 9.9/1000 при най-честа възраст на майката при първо раждане 28 години; 2011 г. – 10/1000 при 
най-честа възраст на майката при първо раждане 30г.

Дял на извънбрачните раждания за 2011 г.: 32.139

Дял на ражданията от майки под 18-годишна възраст за 2011 г.: 9,840

От всички граждани на и над 20-годишна възраст: неженени/неомъжени и живеещи сами са 16.4%; в 
брак са 47.5%; в съжителство 5.3%; друго – 30.7%.41 

Двойки (партньори над 20-годишна възраст) със сключен брак: без деца – 53.5%; с едно дете – 19.9%; 
с две деца – 19.7%; с три и повече деца – 6.9%; Двойки в съжителство: без деца – 70.3%; с едно дете – 19.6%; 
с две деца – 7.7%; с три и повече деца – 2.1%42

Деца, включени в услуги в областта на образованието и грижите:43 

•   Ранна детска възраст (предучилищно образование от 3 до 5-годишна възраст): 2355640 деца

– Начално образование (задължително от 6-годишна възраст): 2936751 деца

– Еквивалентите на българските прогимназиален и гимназиален етапи: общо 7414487 деца

– Образование след последните училищни етапи, което не е висше: 548099 деца

Безработица44: 6.7% (2014 г.); 7.7% (2010 г.)

1.2 Качествени индикатори
Съотношение брой деца към брой персонал във формални услуги за дневна грижа:45

•   10.5 деца към 1 член на персонал общо (учители и възпитатели)

•   13.9 деца към 1 педагог 

Квалификационно ниво на персонала в детските градини (деца от 0 до 6):46 

•   Обгрижващ/а децата: две години обучение в професионална гимназия

•   Възпитател/ка: три години обучение в професионална гимназия + една година стаж

1.3 Индикатори AROPE – лица в риск от бедност или социално изключване:
Деца в риск от бедност и крайни материални лишения: 20.3% от децата и младежите от 0 до 18-годиш-

на възраст през 2013 г., 19.7% през 2010 г.,47 когато 9.1% от същата възрастова група са живеели в бедност, т.е. 

39. Източник: Eurostat (2013), United Na  ons Sta  s  cal Division (2013) and Na  onal Sta  s  cal Offi  ces
40. Източник: Eurostat (2013), United Na  ons Sta  s  cal Division (2013) and Na  onal Sta  s  cal Offi  ces
41.  Данните представят процент от общото население независимо от пола. Източник: 2000 Round of Censuses of Popula  on and 

Housing, Eurostat
42. Данните са за 2010 г. Източник: OECD Family Database, основани на цензуса на населението и жилищата в ЕС от 2011 г.
43. Данни за 2012 г. Източник: OECD StatExtracts: Students enrolled by type of ins  tu  on, достъпно на h  p://stats.oecd.org/
44.  Източник: Statista Statistik Portal, Arbeitslosenquote in Deutschland im Jahresdurchschnitt von 1995 bis 2015, достъпно на http://

de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/. Въпреки наличието на по-ско-
рошни данни, процентът безработни в трудовоспособна възраст от 2010 г. е посочен тук като адекватна отправна точка на срав-
нение, тъй като данните относно детска бедност и безработица в семействата, анализирани по-долу в доклада, са за 2010 г.

45.  Данните са за 2009 г. и се отнасят само за предучилищните форми на дневна грижа. Източник: OECD Family Database. Quality of 
childcare and early education services, достъпно на http://www.oecd.org/els/soc/37864559.pdf

46.  Данните са актуални към м. юли 2010 г. Интересно е да се отбележи, че наименованията на длъжностите на персонала на 
немски са дадени единствено в женски род (Kinderpfleggerinnen, Erzieherinen), като езикът позволява същите да се употребят 
и в мъжки род – факт, повдигащ въпроса за институционализирането на нагласата за половата обусловеност на професиите, 
свързани с грижа за деца. Източник: OECD Family Database. Quality of childcare and early education services, достъпно на http://
www.oecd.org/els/soc/37864559.pdf

47.  Източник: Eurostat: Statistics on Income and Living Conditions, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex, достъпно 
на http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
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в домакинства, чиито разполагаем доход е бил под 50% от средното ниво на доход за цялото население.48

Деца, живеещи в домакинства с ниска икономическа активност: През 2013 г. 6.9% от децата и младе-
жите от 0 до 18-годишна възраст са живеели в домакинства, в които възрастните в трудовоспособна възраст 
са работели по-малко от 20% от потенциалното време за пълна заетост. През 2010 г. това са били 8.9%. 

Деца, живеещи в пренаселени жилищни условия: През 2013 г. 9.8% от децата и младежите от 0 до 
18-годишна възраст са живеели в пренаселени домакинства.49 За 2011 г. това са били 9.6%, а делът на децата, 
живеещи в домакинства с по-малко от една стая на човек за същата година е бил 17,19.50

Условия на живот на децата:51

Среден брой стаи, падащи се на един човек в домакинства с деца: 1 (средно за OECD: 1,02); Дял на 
децата, живеещи в домакинства с по-малко от една стая на човек: 17,19 (средно за OECD: 33,64)52

Дял на 15-годишните деца със собствена стая: 92,96 (средно за OECD: 81,58)53

Дял на децата, живеещи в домакинство с поне едно от следните условия: течащ покрив, влага по 
стените/тавана/пода, изгнили прозоречни рамки, врати или под: 16 (средно за OECD: 17)54

Качество на кварталите, в които се намира домакинството: 4% твърде малко светлина; 25% твърде 
много шум; 21% твърде много замърсяване; 12% твърде висока престъпност.55

2. Въведение

Германия е една от малкото европейските държави, която има изрична семейна политика, която също 
и се нарича така. В много други европейски страни има (в различна степен и по различно отношение) финан-
сови помощи, облекчения и социални услуги за деца и семейства, без, обаче, с тях да е непременно свързан 
един изричен интерес на държавата към семейството като единица на обществото и икономиката. В тези 
случаи става дума по-скоро за отделни политики, мотивирани и свързани с бедността,  населението, жените 
или децата, които повлияват и условията, в които съществуват семействата. 56

Дългият и сложен процес на така нареченото “немско единство” – процесът на постепенно срастване 
на двете германски държави, който започна след формалното им обединение, обхваща всички сфери от 
живота на обществото – от глобалните политически стратегии, които определят перспективите на новата 
германска държава, до отделни културни и социални детайли, непосредствено свързани с личния живот на 
гражданите. В Западна Германия и Източна Германия през годините на Студената война са се формирали 
принципиално различни подходи към решаването на социалните проблеми, по-специално, ръководейки се 
от съществуващите социално-политически системи, въпросите на политиката по отношение на семейството 
са се решавали различно. 

Обединението на двете германски държави през октомври 1990 г. има като следствие разгръщането 
и приложението на политиките на старата република върху новите провинции  – политики, които приви-
легироват традиционното семейство. Това означава, че в новите провинции се наблюдава влошаване по 
отношение на съвместяването на семейния и трудовия живот, и то не само в годините непосредствено след 
политическите промени, а и до днес. Процентът на работещите майки и местата в услугите за дневна грижа 
в бивша Източна Германия са чувствително по-високи от тези в Западна.  

48.  Източник: OECD Income distribu  on ques  onnaire (version Jan 2014) for OECD countries, цитиран в OECD Family Database. Child 
Poverty, достъпен на h  p://www.oecd.org/els/family/CO2_2_ChildPoverty_Jan2014.pdf

49.  Източник: Eurostat: Sta  s  cs on Income and Living Condi  ons, Overcrowding rate by age group, достъпно на h  p://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-datasets/-/tessi172

50. Източник: EU sta  s  cs on income and living condi  ons (EU-SILC)
51. Данните са взети от OECD Family Database: Living condi  ons SF1.5
52. Данните са за 2011 г. Източник: EU sta  s  cs on income and living condi  ons (EU-SILC)
53. Данните са за 2011 г. Източник: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
54. Данните са за 2011 г. Източник: EU SILC and OECD Be  er Life Index
55. Данните са за 2011 г. Източник: EU SILC
56.  Kaufmann, Franz-Xaver/Kujsten, Anton/Schulze, Hans-Joachim/Strohmeier, Klaus Peter (Hrsg.) 2002: Family Life and Family Policies in 

Europe. Volume 2: Problems and Issues in Comparative Perspectives. Oxford. 
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Характерна за германската семейна политика след промените и по-скоро уникална за Европа е доми-
ниращата роля на икономическите инструменти в инструментариума на държавата.  Семейната политика в 
Германия е белязана от преразпределение на финансови средства в полза на брака и традиционното семей-
ство – ясен знак за това са съществуващите от години 156 различни вида помощи, надбавки и други соци-
ални придобивки, свързани със семейството и децата. Публикувания през 2006 г. седми държавен доклад 
за семейните политики бележи новата тенденция във философията на германските политики, според която 
сериозно внимание и усилия се насочват към създаването на условия, благоприятстващи съвместимостта 
на семейния с трудовия живот. Този нов подход към разбирането за функцията на семейните политики не 
просто като насърчаващи раждаемостта, а и качеството на живот, не означава, че финансовите инструменти 
са загърбени. Напротив, след задълбочен и всеобхватен анализ на всички 156 помощи, започнат през 2006 
г. от експерти, финансовото и семейното министерство обявиха резултатите през 2013 г.: всички 156 помощи 
имат своята функция и роля и остават в действие.57  

3. Законодателна и административна рамка за подкрепа 
на семействата 

3.1 Семеен, личен живот, пазар на труда и съчетаването им
Съвместимост на професионалния и личния живот означава и майките, и бащите да имат възмож-

ността да участват в пазара на труда и в семейния живот по начина, по който си представят и желаят. В този 
смисъл съвместимостта не може да се измерва директно с помощта на икономически показатели, а само 
косвено: предвид наблюдаваното разпространено желание на майките да разширят трудовата си активност, 
съвместимостта може да се изразява в това повече майки да са дейни на трудовия пазар и то в обсега на 
социално осигурените дейности, както и обусловените от семейните задължения дългогодишни прекъсва-
ния в работния им живот да са по-малко и по-кратки. Съвместимост при бащите би се наблюдавала тогава, 
когато, по тяхно желание, те се включват по-активно и по-продължително в семейния живот и намаляват 
работната си заетост, най-вече чрез ограничаване на часовете извънреден труд.58 

3.1.1 Политики, гарантиращи достатъчно време в семейството и професията

През 2012 г. Федералният министър по семейните въпроси публикува Осмия доклад за семейните по-
литики „Време за семейството – политики за време за семейството като възможност за устойчиви семейни 
политики”. В него е силно застъпено разбирането за необходимостта от независима политика за време в се-
мейството. Докладът съдържа и препоръки за политически действия към всички страни с влияние по темата 
за политиката на време в семейството. Експертите по доклада подчертават факта, че семействата почиват не 
само на материални ресурси, но и на времеви ресурси. Предлага се една нова концепция за благосъстояние, 
в която достъпът до ресурса „време” е важен компонент. Качеството на живот на едно семейство не трябва 
да бъде измервано единствено с материалните активи, но и от гледна точка на «изобилие от време» . Може 
да се каже, че работата над политика за време в семейството е съществена стъпка към повишаване на ка-
чеството на живот на семействата.

Конкретните стъпки59, които Федералното правителство визира в областта на политиката за време в 
семейството, включват:

•   Гарантиране на по-широк суверенитет за всеки по отношение на това как използва времето си. 
Освен всичко, това е въпрос на синхронизиране на разписанията и работните времена на всички 
релевантни институции, както и преразпределение на времето в хода на живота между двата пола 
и поколенията, както и чрез услуги външни на семейството.

•   Подобряване на синхронизацията между най-важните фактори, определящи ритъма на ежедневи-

57.  156 Leistungen: Weiter so in der Familienpolitik (21.06.2013) Das Hamburger Abendblatt, Dorothea Siems, достъпно на http://www.
abendblatt.de/politik/deutschland/article117324090/156-Leistungen-Weiter-so-in-der-Familienpolitik.html 

58. Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.227)
59. Family Report 2012: Benefits, Effects, Trends (2012), Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, p.62
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ето в сферите на образованието, работата и обществената инфраструктура;

•   Овластяване на всеки един да разходва времето си по-гъвкаво в течение на своя семеен живот;

•   Насърчаване на компетентността времето да бъде третирано и разходвано като ресурс.

Така става ясно, че стъпка в посока на суверенитета по отношение на разходването на собственото 
време, е гъвкавостта на работното време, като част от практиките на работни места, правещи ги по-пригодни 
за хора със семейство.60

През 2009 г. 51% от работните места са предлагали някаква форма на гъвкаво работно време, като 
най-често (в 21% от всички изследвани работни места) това е била възможността натрупани надработени 
часове да се използват за по-продължителни компенсации. Процедурата по установяване на условията на 
работното време варира. Към 2010 г. в 60.9% от случаите то се определя изцяло от работодателя; в 12% 
от случаите служителят може да избира между няколко фиксирани работни графика; в 20.1% от случаите 
служителят може да адаптира работното време спрямо нуждите си в определени граници и само в 5.6% от 
случаите условията на работното време се определят изцяло от служителя. 

В Германия дяловете на мъжете и жените, които могат да адаптират или решават сами своите условия 
на работно време, са почти еднакви – съответно 25.9% и 25.5% от общо трудово заетите мъже и жени през 
2010 г. 

3.1.2 Финансови и други помощи, създаващи условия за участие в семейния и в професионалния 
живот

Основен инструмент, позволяващ на родителите да съчетават професионалния и семейния живот, е 
предоставянето на публично финансирани грижи за деца – от яслите за деца под три години до грижите пре-
ди и след училище (занимални) за деца в училищна възраст.61 Предлагането в областта на грижите за деца 
под тригодишна възраст е било значително разширено през последните години – към 01.03.2013 г. около 
596 000 деца, т.е. 29% от децата под тригодишна възраст са посещавали някаква форма на дневна грижа 
(напр. ясла) или друга публично финансирана услуга за дневни грижи.62

От всички предоставяни помощи, достъпът до дневни грижи за деца е оценен от Немския институт 
за икономически изследвания63 като особено важен за поддържане на баланса между работата и личния 
живот на родителите, най-вече на майките. Без субсидирането на тези грижи за деца, процентът на зае-
тост на майки с деца под 12-годишна възраст би бил с около 2.2% по-нисък, а средните работни часове – с 
16% по-малко. Майките, които използват услуги за дневна детска грижа, по-често са трудово заети, работят 
по-дълго и получават по-високи доходи.

Целодневните програми за ученици бяха разширени през последните години, въпреки това продъл-
жават да са по-скоро изключение в западните федерални провинции. Според резултатите от оценката на 
Института Ifo предлагането на целодневни програми няма твърде голямо влияние върху вероятността май-
ките да започнат работа. Значение има по-скоро за продължителността на работното време на работещите 
майки, чието най-малко дете е в училищна възраст. Майки, чиито деца посещават програми за целодневно 
занимание работят средно по 2,7 часа седмично повече и съответно получават месечно 130 евро повече.

След субсидирането на дневната грижа за деца64, родителската надбавка е друга особено важна дър-
жавна помощ за подобряване на съвместимостта на професионалния и личния живот. Надбавката подпома-
га семейства през първата година след раждането на дете. През втората година след раждането, целта ѝ е 
да гарантира, че майките се връщат към платена работа по-бързо и лесно. Това че е индивидуализиран вид 
помощ означава, че и бащи могат да се възползват от родителската надбавка.65  

60.   Данните са за 2010 г. Източник: European Survey on Working Conditions, 2010, цитирано в OECD Family Database. Family friendly 
workplace practices

61. Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.239)
62.  Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.226)
63. Цитиран в Осмия доклад за семейните политики
64. Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.239)
65. Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.250)
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По-подробно представяне на особеностите на паричните помощи, данъчните облекчения и другите 
видове подкрепа за семействата, както и основните критики към тях е поместено в частта „Икономически 
политики и стимули“ по-долу в текста.

3.1.3 Взаимодействие по отношение на семейната политика и политиката за пазара на труда, 
включително отпуските по майчинство/бащинство и въвличането на мъжете/бащите в отглежда-
нето на децата и семейния живот

Към 2014 г. платен отпуск по майчинство в Германия може да се ползва в рамките на 14 седмици, кои-
то са платени на 100% от размера на възнаграждението на майката. Освен майчинство, жената в Германия 
може да ползва 44 седмици платен отпуск по семейни и домашни причини, който се заплаща средно на 47% 
от обичайното възнаграждение на жената. Така жените в Германия имат право на общо 58 седмици платен 
отпуск по причини, свързани с родителството, платени на средно 59.8% от обичайното им възнаграждение, 
или еквивалентно – 34.7 седмици отпуск платен на 100%. Бащите могат да ползват платен отпуск, свързан с 
родителски задължения, в рамките на 8.7 седмици, платени средно на 47%. 

В Германия децата могат да участват в занимални преди и след часовете на училищното обучение. 
През 2010 г. 7.4% от децата между 5 и 8 и 4.9% от децата между 9 и 11-годишна възраст са посещавали зани-
мални. В Германия управлението на всяка федерална провинция има юрисдикцията да определя съотноше-
нието на броя на педагогическия и друг персонал към броя на посещаващите услугата деца.66

Яслата в Германия е за деца от 0 до 3-годишна възраст, детската градина (предучилищна) – за деца 
от 3 до 5-годишна възраст, а задължително училищно обучение от 6-годишна възраст. Общо 4% от БВП на 
Германия през 2011 г. са били определени за разходване за образование. Това включва начално образова-
ние на децата между 6 и 10-годишна възраст (0.6%), образователните нива, еквивалентни на българските 
прогимназиален и гимназиален етапи (2.2%) и висшето образование (1.1%).67 

3.2 Равнопоставеност на половете
3.2.1 Трудова активност на майката и разпределение на ролите в семейството и обществото

Преди обединението на Германия, отношението към майчината заетост на Изток и на Запад значител-
но се е различавало. Например, в Източна Германия се очаквало и било необходимо жените да извършват 
платена трудова дейност, следователно е имало няколко политики, подкрепящи майчината заетост и съв-
местяването на трудовата заетост с майчинството. Това било от една страна продиктувано от социалистиче-
ското разбиране за платената работа като право и задължение на жените. За разлика от Изтока, в Западна 
Германия жените се очаквало да се впишат в ролята на домакини и майки в семейства с мъж, грижещ се за 
прехраната. Политиките за заетост в Западна Германия, които основно компенсирани жените за напускане-
то им на пазара на труда в името на това да се посветят изцяло на домакинството, разкриват акцент върху 
жените като майки, а не служителки или работнички.68 

Обединението на Германия събира Изтока и Запада по-близо по отношение на нагласите към май-
чината заетост. Въпреки това различия все още продължават да съществуват. До 2002 г. бившите източни 
провинции преживяха спад в подкрепата за майчината заетост, докато бившите западни провинции пови-
шиха леко подкрепата си за работещите майки. Така семейната политика на запад между 1991-2002 г. се е 
променила от ниска държавна подкрепа със среден родителски отпуск, слабо субсидиране на дневни грижи 
и средни детски надбавки към сравнително по-високи нива, които въпреки всичко не достигат тези на изток. 
Равнището на участие на жените в работната сила в провинциите от бивша Източна Германия остава много 
по-високо от това на запад. 69   

66.  Източник: Questionnaire on out-of-school-hours care for the OECD Family database: http://www.oecd.org/els/family/PF4_3_Out-of-
school_hours_care_Sep2014.pdf

67. Данните са за 2011 г. Източник: OECD Education Database, 2014, and Eurostat Education Database, 2014
68.  Adler, Marina A. and April Brayfield, 1996.  “East-West Differences in Attitudes about Employment and Family in Germany.”  The 

Sociological Quarterly 37(2):245-260.
69.  Adler, Marina A. and April A. Brayfield. 2006. „Gender Regimes and Cultures of Care: Public Support for Maternal Employment in 

Germany and the United States.“ Haworth Press39(3/4):229.
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Родителската надбавка е вид надбавка, чиято ефективност е подлежала на задълбочен анализ от въ-
веждането ѝ през 2007 г. насам. Изводите на Германския институт по изследване на икономиката от 2012 г. 
са, че тя увеличава доходите на семействата след раждането на дете и по този начин осигурява на младите 
семейства целената финансова независимост. Интересното е, че тази надбавка е увеличила участието на 
бащите в отглеждането на децата в първите месеци след раждането. Следствие от това е, че по този начин 
бащите улесняват по-ранното връщане на техните партньорки към трудова заетост и така им помагат да га-
рантират своята прехрана в дългосрочен план.70

През 2011 г. 77.81% от жените във възрастовата група 25-54 г. са били трудово заети. 67.2% от жените 
в същата възрастова група, които към момента са имали дете/деца до 15-годишна възраст, са били трудово 
заети. През 2011 г. трудово заети са били 52.84% от майките, чието най-малко дете е било под 3-годишна 
възраст; 65.49% от майките, чието най-малко дете е било между 3 и 5-годишна възраст; 73.01% от майките, 
чието най-малко дете е било между 6 и 14-годишна възраст.71 

През 2011 г. трудово заети са били 71.45% от майките с едно дете до 15-годишна възраст; 64.42% от 
майките с две деца до 15-годишна възраст; 52.26% от майките с три и повче деца до 15-годишна възраст. От 
майките на деца до 3-годишна възраст през същата година 41.5% са били трудово заети, 4.1% –в отпуск по 
майчинство, а  6.9% – в родителски отпуск.72

Периодите на прекъсване на кариерата на една жена по семейни причини са сред основните фактори 
за обяснение на съществуващата пропаст във възнагражденията на жените и мъжете.73

Интересен е изводът на проучване на Prognos AG по задание на две федерални министерства относно 
влиянието на семейните и детските помощи. Изследователите откриват, че колкото повече майките са трудово 
заети, толкова повече часове допринасят бащите в домакинската работа. Макар да е възможно такова откри-
тие да се счете за логично, то носи знанието, че що се отнася до бащите и тяхното съвместяване на работа със 
семейство, то те реагират не само на промени в собствения график и заетост, а и в тези на своите партньорки. 
Т.е. за съчетаването на професионалната и личната сфери има значение цялата семейна динамика.74  

3.2.2. Семейства в риск

Към 2010 г. 8.8% от населението са живеели с доходи под 50% от средното ниво на доход за цялото 
население. 9.1% от лицата под 18-годишна възраст са живеели в домакинства, чиито разполагаем доход е 
бил под 50% от средното ниво на доход за цялото население. За 2010 г. делът на трудово заетите майки на 
деца до 15-годишна възраст е бил 63%. Според данните за всички OECD държави по тези два индикатора, 
има ясна закономерност държавите, в които повече майки са трудово заети да имат по-ниски стойности на 
детска бедност. 34% от семействата, съставени от самотен родител и деца, са живеели в бедност в сравнение 
с едва 2.6% от двойките с деца, без оглед на трудовия статус и в двата случая.75 По данни от 2008 г., 54% от 
домакинствата с деца и един възрастен в трудоспособна възраст, който не работи, са живеели в бедност и 
почти двойно по-малко, 23.8%, от домакинствата с единствен, но работещ възрастен, са живеели в бедност. 
От домакинствата в двойка възрастни, в бедност са живеели 16.4% от тези, в които и двамата са безработни, 
2.5% от тези, в които единият е работел и едва 0.5% от тези с двама трудещи се възрастни.76

Деца в семейства според статута им на пазара на труда77 

•   Деца в семейства с двойка възрастни: 13.3% – и двамата родители работят на пълен работен ден; 
49.7% – единият родител е на пълен работен ден, а другият – на половин; 29.7% – единият родител 
работи на пълен работен ден; 2.8% – и двамата родители са безработни; 4.5% – друго. 

70. Familienreport 2012 EN, p. 55
71. Източник: European Union Labour Force Surveys (EULFS) (2011-07), цитиран в OECD Family Database. Maternal employment
72.  Източник: European Union Labour Force Surveys (EULFS) (2011-07), цитиран в OECD Family Database. Maternal employment
73. Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.220)
74. Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.269)
75. Източник: Secratariat calcula  on of data from the OECD Income distribu  on ques  onnaire (version Jan 2014)
76.  Източник: OECD Income distribu  on ques  onnaire (version Jan 2014) for OECD countries, цитиран в OECD Family Database. Child Pov-

erty, достъпен на h  p://www.oecd.org/els/family/CO2_2_ChildPoverty_Jan2014.pdf
77.  Данните са за 2011 г. Източник: European Labour Force Surveys 2011, цитирано в OECD Family Database. Children in families by em-

ployment status
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•   Деца в семейства с един (самотен) родител: 30.1% – родителят работи на пълен работен ден; 31.6% 
– родителят работи на половин работен ден; 38.3% – родителят е безработен. 

•   Деца в домакинства със „сложен” състав: 10.4% – всички възрастни са трудово заети; 79.7% поне 
един възрастен работи и един не работи; 10% – никой от възрастните не работи. 

В Германия през 2010 г. 0.4% от децата между 11 и 15-годишна възраст в са били поверени изцяло на 
грижата на държавата, т.е. в приемна или институционална грижа.78

3.3 Ик ономически политики и стимули
3.3.1 Парични семейни помощи 

В Германия семейната парична помощ „детски надбавки“ е универсална, т.е. няма поставени изисква-
ния за условия, на които дадено семейство трябва да отговаря, за да може да я получава. Детските надбавки 
всъщност представляват месечно данъчно облекчение, чийто паричен еквивалент може да се изплати на 
семейството в брой тогава, когато данъчните му задължения не са толкова високи, че да покрият размера 
на данъчното облекчение. Когато семейството не е данъчно задължено, получената в брой помощ от своя 
страна намалява размера на други помощи и надбавки, които то получава. През 2012 г. максималният раз-
мер на детските надбавки за едно дете между 3 и 12-годишна възраст е бил 5% от средната работна заплата 
в страната, като за второто дете процентът остава непроменен, а след от третото дете включително размерът 
на помощите нараства. Горната граница за възрастта на дете, за чието отглеждане могат да се получават тези 
помощи, е 18 или 25 г. ако е студент без собствен доход.79 

Една от критиките срещу детските надбавки е свързана със съмнителната социална справедливост в 
това семейства с високи доходи да получават същия размер помощ като семейства, живеещи на границата 
с бедността. Други посочват факта, че детската надбавка може да се приспадне от помощите за безработни, 
което означава, че от една страна не помага на най-бедните семейства, а от друга – че не стимулира родите-
лите със средни доходи, особено майките, да работят. 

В допълнение към детските надбавки, семейства с ниски доходи могат да получават, в зависимост от 
прага на доходите си, допълнителни помощи, чиято цел е да се бори с детската бедност в страната и да пре-
дотвратява нуждата родителите в такава ситуация да кандидатстват за помощи за безработни или социални 
помощи единствено за да могат да покриват разходите по отглеждането на дете. 

Родителската надбавка е друга парична помощ. Въведена е през 2007 г. като заместител на тогавашна-
та надбавка, свързана с отглеждането на дете, която се изплаща само на единия родител в рамките на пър-
вите две години след раждането на дете. Родителската надбавка се изплаща в продължение на една година 
с цел майката да се върне по-бързо на работа, а бащата да е по-въвлечен в отглеждането на детето. Това се 
допълва от възможността родителите да получават плащанията гъвкаво – според заетостта си. Надбавката 
се формира според досегашните доходи, като грубо е между 60 и 70% от последния доход.  Според проучва-
не на Германския институт за икономически изследвания, през 2012 г. средно 25% от бащите са прекарали 
поне два месеца в родителски отпуск и с родителската надбавка, а повече майки в сравнение с предишни 
години са се връщали на работа.80  Независимо от това, обаче, се наблюдава, че на втората година след раж-
дането, повечето майки така или иначе се връщат в трудовия живот. 

Друга парична помощ, която родителите могат да получат, е свързана със субсидираната от държава-
та дневна грижа за деца. Ако родителите решат да се откажат от нея, могат да получат парична помощ, която 
или да използват за частни грижи за детето си, или да спестяват за бъдещото му образование, в който случай 
получават малко допълнително плащане от държавата върху основното.

Жилищна помощ е друг вид парична помощ, която не е специфично ориентирана към семейства или 
семейства с деца, но засяга и тях. Най-общо, това е сума, която държавата изплаща за покриване на част от 
наема или свързаните с поддръжката на имота разходи на хора с ниски доходи. 

78. Източник: Source: Health Behaviour of School-aged Children 2010, цитиран в OECD Family Database. Aspects of Child Protec  on
79. Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.230)
80.  Gesamtevalua  on der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.221)
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Общо 3.05% от БВП на Германия през 2011 г. са били определени за разходване по изплащане на па-
рични помощи (1.21%), финансиране на предоставяни услуги (0.97%) и гарантиране на данъчни облекчения 
за семейства (0.87%). Средните стойности за OECD страните са съответно 2.55% общо и 1.35%, 0.95%, 0.25%.81 
В тези данни са включени изключително семейни помощи, т.е. не са включени разходи по услуги и помощи 
от други сфери като здравеопазване и жилищна политика, които имат отношение към семействата, но и към 
други групи и не могат да бъдат отчетени коректно. 

Всички родители, които не живеят в едно домакинство с децата си, са задължени по закон да запла-
щат финансовата издръжка на децата си. В Германия параметрите по издръжката (като размер, честота, 
начин на плащане) се определят от родителите с помощта на „ориентиращи таблици“. Ако родителите не 
могат да постигнат съгласие по тези въпроси, съдът се намесва в спора. Органът, съблюдаващ изпълнението 
на задълженията от страна на „отсъстващия“ родител, отново е съдът. Изплащането на детска издръжка се 
прекратява след навършване на пълнолетие на детето. В Германия дори има възможност за предварително 
плащане на детска издръжка – практиката цели да компенсира неплатени или закъснели вноски от страна 
на „отсъстващия“ родител. Тези уредби са различни що се касае до издръжката на деца на родители без 
сключен брак.82 

3.3.2 Данъчни облекчения и други непарични помощи

Съществува възможността за безплатно здравно осигуряване на семейни близки на здравно осигуре-
ни, които са в зависима връзка спрямо тях или имат много ниски собствени доходи.83 Това най-често са деца, 
които могат да се възползват до изтичане на своята 18-годишнина или до 23-годишна възраст. Критика на 
този вид облекчение е, че има потенциала да откаже някой от партньорите в семейство, ползващо такава 
форма на споделено осигуряване, от търсене на платена работа, тъй като при по-висок доход би изгубил 
правото на това безплатно осигуряване. 

Основното данъчно облекчение за семейни двойки датира от 1958 г. и се изразява в събирането 
на облагаемите доходи на двамата партньори и данъчното облагане само на половината от общата сума. 
Целта при въвеждането му е била да се компенсират свързаните с брака данъчни тежести, както и да се 
подкрепят семействата, които през 50-те са били основните социални единици, допринасящи за демо-
графския растеж. Критиците отбелязват, че днес една трета от новородените са с родители без сключен 
брак. Друга критика е свързана с логиката, че това облекчение е облекчение най-вече тогава, когато раз-
ликата между доходите на двамата партньори е по-голяма. Следователно, смятат някои, този финансов 
инструмент има като следствие нисък интерес от страна на партньорите да търсят трудова заетост на 
пълно работно време или изобщо, а в сравнение с това самотните родители и съжителствата без брак са 
поставени в неизгодна позиция. 

3.4 Административна рамка/организация 
В рамките на федералната управленческа система, каквато е Германия, отговорност за съставянето 

на семейната политика на държавата има федералният парламент (Bundestag). Парламентът е законодател-
ният орган, който създава основите за семейната политика, например семейното право. Чл. 6 от Основния 
закон на Федерална република Германия задължава и провинциите и общините (комуните) да поставят се-
мействата под особена държавна закрила. Провинциите могат да допълват разпоредбите на федералния 
парламент чрез собствени законодателни инициативи (пр. надбавки за образованието, специфични за кон-
кретната провинция; помощи при създаването на семейство под формата на специални заеми и т.н.). Освен 
това имат компетенциите да взимат решения по прилагането на закони като Закона за подкрепа на децата и 
младежите. Поради тези правомощия има възможност уредбите и условията да се различават от провинция 
до провинция. Така например в провинцията Саксония-Анхалт има и много висока степен на предлагане и 
обхващане на децата във форми на дневна грижа (ясли, детски градини, предучилищни занимания), докато 

81.  Източник: Social Expenditure Database preliminary data  (www.oecd.org/social/expenditure.htm), September 2014, цитирано в OECD 
Family Database. Public spending on family benefi ts

82.  Източник: Skinner et al. (2007) and Na  onal Authori  es, цитирани в OECD Family Database. Child Support, достъпно на h  p://www.
oecd.org/els/family/41920285.pdf

83. Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen (p.246)
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в други степента е по-ниска. 84 Общините също могат да са първоизточник на семейни политики. Общин-
ските семейни политики правят така че приложението на разпоредбите е още по-разнообразно. Чл.28 от 
основния закон предоставя правото на общините самостоятелно да регулират в рамките на закона терито-
риите под своя отговорност (местно самоуправление). Така дори единиците град, окръг и област могат да 
определят собствени приоритети в политиките. 

За местната политика и администрация семействата са важна целева група. Цел на общинската семей-
на политика е да се подобри непосредствената жизнена среда за семействата. Така например, общините 
имат интерес от създаването на привлекателни условия за семеен живот, така че семействата, например 
след раждането на деца, да не се изселват, което би имало неблагоприятни демографски последици, както 
и загуба на приходи от местни данъци. Общинската семейна политика може да се обоснове с това, че реше-
нието за или против създаването на семейство или неговото преместване се ориентира от местните даде-
ности. Освен това е важно укрепването на семейството при изпълнението на неговите функции (възпитание, 
образование, взаимопомощ).

Общините изпълняват задачи на семейната политика, защото те са им делегирани от държавни дей-
ности (например подкрепа на децата и младежта, социални помощи, комунални услуги), както и защото са 
задължени в процеса на местното самоуправление (детски градини, възпитателни консултации). Извън това 
общините могат да поемат допълнителни задължения. Допълнителните услуги могат да бъдат от матери-
ален характер (например финансови облекчения) или нематериални предложения (краткосрочно гледане, 
предоставяне на мобилни места за детски игри). Така наречените стратегически инструменти за семейната 
политика на общините са общинските доклади за семейството или тестове/сертификати за благоразположе-
ност към семействата на съответната община.

4. Вид, обхват и достъпност на услугите за подкрепа на се-
мействата 

4.1 Насилие и закрила на детето
Федералното министерството е дефинирало закрилата на детето като придружаваща всяко дете ран-

на възраст до навлизането в юношество, както и във всички свързани с този период житейски ситуации. 

Федералният закон за закрила на детето влиза в сила на 1 януари 2012 г. Той полага основите на зна-
чителни подобрения в защитата на децата в Германия и цели да овласти и подкрепи всички ключови страни, 
най-вече самите деца. 

Законът предвижда превенция и интервенция на равни основа и предвижда по-добро подпомагане 
на семействата, родителите и децата, по-голямо сътрудничество между съответните държавни органи и ин-
ституции и силни мрежи в защита на децата. Семейни медици и педиатри, младежки услуги, специализира-
ни семейни съдилища – всички трябва работят заедно за предотвратяването на рисковете и опасностите за 
децата и младите хора.

4.1.1 Мрежи за ранна подкрепа

Изграждането на т.нар. мрежи за ранна подкрепа обхваща първите три години от живота на едно дете 
в семейство – от бременността до ранното детство. Три са основните насоки:

•   Укрепване на родителски умения чрез ранен достъп до навременна помощ за деца и семейства 
в рамките на задължителните мрежи за ранна подкрепа в случай на идентифицирани рискове и 
трудности за семейството и детето.

84. 7. Familienbericht [Седми държавен доклад за семейните политики], стр. 59
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•   Превантивна защита на децата: чрез подкрепа на родителите се гарантира, че децата растат здрави 
и защитени от небрежност и злоупотреба.

•   Силни мрежи за родители и деца: свързване в мрежа на всички звена – здравни заведения, детски 
и младежки услуги, центрове за консултиране на бременни, агенции за подпомагане на жените и 
други институции за деца и семейства, както и на съдебната власт и полицията.

Националният център за ранна подкрепа (НЦРП) има комплексна насоченост. Наблюдава и изслед-
ва приложението на модели за ранна помощ и предава извлечените добри практики на заинтересуваните 
местни власти и. Осъществява обучения на представители на цялото разнообразие от професии, ангажи-
рани в мрежите и се грижи за координиране на сътрудничеството между всички звена, работещи с деца и 
семейства (описани по-горе). НЦРП е натоварен с информирането на обществото и най-вече семействата и 
децата за предоставяните услуги. Тези си функции НЦРП изпълнява от 2012 г. с бюджет от 177 милиона Евро 
за периода 2012 – 2015 г. Дейността му намира своята основа в чл. 3 от Закона за закрила на детето, отнасящ 
се до сътрудничеството и информацията в закрилата на детето.85 

4.1.2 Закрила от сексуално насилие

Основата на закрилата на деца и юноши от всички форми на насилие е положена с приетия от каби-
нета на 27 септември 2011 г. „План за действие на федералното правителство за защита на децата и младе-
жите от сексуално насилие и експлоатация“. В него са събрани всички мерки. Създадена е работна група на 
федералните провинции и неправителствени организации, осъществяваща мониторинг на изпълнението на 
плана за действие.

Към момента са актуални няколко програми и кампании. 

Интернет портал86 за помощ и подкрепа в случаи на сексуална злоупотреба събира компетенциите на 
терапевти, държавни служби и органи и др., за да предостави достъпна информация както за пострадали, 
така и за родители, учители и други заинтересовани от превенцията и адекватната реакция в случай на ус-
тановено извършено насилие. Има и горещ телефон за пострадали. И двете услуги действат и за възрастни, 
пострадали от насилие. Физическо или сексуално насилие между партньорите около 2005 г. е имало в 0.54% 
от двойките. Според проучване от 2006 г. 71.6% от запитаните в Германия смятат, че никога насилието на 
мъж над неговата партньорка никога не е оправдано.87

Фонд и компенсаторна система предвиждат обезщетения за хора, пострадали от сексуално наси-
лие в детска или младежка възраст и които продължават да страдат от преживяното. За пострадали и в 
семейна среда, и в рамките на държавна институция се осигуряват непарични обезщетения до 10000 Евро 
в сфери на законовата система за подкрепа, които държавата е спряла или не осигурява на пострадалия в 
достатъчна степен.

Инициативата „Осмели се!“ информира деца и семейства в цяла Германия по темата за сексуалната 
злоупотреба и ги овластява и насърчава да търсят подкрепа ако пострадат. Организира се от федералното 
министерство за младежта и от федералната централа за здравно образование.

Международната кампания за закрила на деца и младежи от сексуални похищения в сферата на 
туризма обединява усилията на Германия, Австрия, Швейцария, Франция и Люксембург за повишаване на 
осведомеността сред пътуващите, както и за поддържане на специален контакт с полицията за пътуващи във 
всички участващи държави. 

4.1.3 Младежка медийна грамотност

Федералното министерство за младежта обръща внимание на укрепването на медийната грамотност и 
това личи от броя и мащаба на проектите и инициативите, които насърчава. Те включват проекти за проследя-
ват постоянно менящите се съдържание и форми на медиите и начина, по който младежите си служат с тях. 

85.  Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Aus- und Aufbau von Netzwerken Früher Hilfen [Федерално министер-
ство за семейството, пенсионерите, жените и младежта: Изграждане и структура на мрежите за ранна подкрепа], достъпно на 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/themen-lotse,did=119200.html

86. www.hilfeportal-missbrauch.de
87. Източник: World Values Surveys Databank, цитирано в OECD Family Database, SF3.4 Family violence
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Проектите укрепват компетентността на родители и специалисти, поддържат подходящи за възрастта и добри 
медийни услуги за деца и млади хора и насърчават отговорното използване на медиите. Тук като медии се 
третират традиционните електронни медии, интернет, компютърните игри, социалните мрежи онлайн.

Създавайки Центъра за закрила на детето в интернет (I-KiZ), Федералното министерство на младежта 
включва в съвместна работа експерти от федералните и щатските правителства, от сферата на закрила на 
детето и правоприлагащите органи, интетрнет доставчици, оператори на интернет платформи, сдружения 
и инициативи, както и учени и технологични експерти. Заедно те изследват как младежите и децата могат 
да изполват интернет безопасно и как специалистите могат да избегнат свързаните с интернет рискове за 
децата. 

Чрез различни инициативи се работи за образоване и овластяване на родители за това как да осигуря-
ват на децата си достъп до интернет съдържание, което е съобразено с възрастта им, както  и как да разпоз-
нават и предотвратяват рисковете, свързани с интернет и електронните медии. В някои от тези инициативи 
общуването с родителите е съвсем просто и не изисква големи човешки и финансови ресурси – например 
чрез информационен бюлетин и уебсайт.

4.1.4 Телесно наказание

За 2006 г. смъртните случаи вследствие на малтретиране и умишлено нанасяне на вреда са били 0.6 
на 100000 във възрастовата група 0-14 г. Непредумишлено предизвиканите смъртни случаи са били 2.9 на 
100000 за същата година и възрастова група. В сравнение с нивата от началото на 80-те години, умишлено 
предизвиканите смъртни случаи към 2006 г. са намалели с 0.41 на 100000, а непредумишлените – със 7.297 
на 100000.88

През 1997 г. германското право е изменено, за да се забранят „унизителни методи на дисципли-
ниране, включително физическо и психическо насилие”, но така формулирана поправката в закона не 
забранява изрично всяка форма на телесно наказание. През октомври 1998 г. министърът на семействата 
в новото правителство обявява, че се ангажира да бъде въведена забрана на всички телесни наказания. 
През 2000 г. ангажиментът е изпълнен: приетата е  поправка в чл. 1631 от Гражданския кодекс на Герма-
ния, която гласи: „Децата имат правото на възпитание без насилие. Физическото наказание, психологиче-
ското нараняване и други унизителни мерки са забранени.“ Законът за детската грижа също е променен – 
властите вече имат задължението да „насърчават методи, чрез които семействата да могат да разрешават 
конфликтите без да прибягват към насилие“. Наказателният кодекс (чл. 223ff) предвижда наказания за 
деяния, свързани с нанасяне на физическа вреда. Според Гражданския кодекс, физическото наказание е 
незаконно в дневната грижа за деца (ясли, детски градини, занимални), в училище, в алтернативни форми 
на грижа за деца. Физическото наказание като дисциплинарна мярка е забранено и в пенитенциарните 
институции и местата за задържане според няколко нормативни акта, сред които Закона за изпълнение 
на наказанията, Наредбата за изпълнение на задържане на младежи, Закона за младежките съдилища и 
Закона за младежите в затворите. Основният закон гласи, че „човешкото достойнство не може да бъде 
накърнявано“ (чл. 1, т. 1), както и че „задържаните не може да бъдат подлагани на психическо или физи-
ческо малтретиране“ (чл. 104, т. 1). 

Може да се обобщи, че международните органи по правата на човека (като Комитета на ООН по 
правата на детето(КПД), Комитета против изтезанията (КПИ) и Европейския комитет за социални права) са 
изразили одобрението си спрямо предприетите от Германия законодателни промени в различни свои до-
клади след 2000 г. Важно е да се отбележи, обаче, че и КПИ и КПД89 няколкократно изразяват опасения от 
недостатъчните усилия на Германия за повишаване на информираността, образоване на обществеността 
и предоставяне на професионално обучение във връзка със забраната на телесното наказание във всички 
форми и условия. В началото на 2014 г.90 КПД обръща внимание на факта, че все още много деца страдат от 
телесно наказание у дома и че правото им по закон да бъдат възпитавани без физическо насилие трябва да 
се отстоява по-ефективно от държавата. 

88.  Източник: WHO (2013), the WHO Mortality database, цитиран в OECD Family Database. Aspects of Child Protection, достъпно на 
http://www.oecd.org/els/family/PF_1_9_Aspects_of_child_protection_Dec2013.pdf

89. Committee Against Torture, 12 December 2011, CAT/C/DEU/CO/5, Concluding observations on fifth report, para. 32
90. Committee on the Rights of the Child, 31 January 2014, CRC/C/DEU/C0/3-4 Advance Unedited Version, Concluding observations on third/
fourth state party report, paras. 32 and 33
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Относно нагласите и разпространението на употреба на физическо наказание на деца, според изслед-
ване от 2001 г. 54% от родителите често използват “незначително” телесно наказание (като пляскане); 17% 
използват често “тежко” телесно наказание; 28% от родителите рядко прибягват до дисциплинарни санкции 
и, “ отколкото е възможно , не употребяват телесно наказание. Според изследване, публикувано през март 
2012 г. от център за изследване на публичните нагласи Forsa след анализ на интервюта с родители, употре-
бата на телесното наказание в Германия намалява в сравнение с предишни години. Въпреки това, то все 
още се използва, като четири от всеки десет родители признават, че са удряли децата си по задните части, а 
10% – по лицето. Родителите споделят, че веднага след стореното са съжалили, като по-голямата част вярват, 
че телесното наказание има малък или никакъв педагогическа полза.91 Проучване, проведено през 2005 г. 
по инициатива на Федералното министерство на правосъдието, установи, че 95% от родителите, които са 
запознати със забрана за телесното наказание, смятат възпитанието без насилие за желана цел.92 

Изготвила:  Ния Кирякова

91.  Deutsche Welle (13.03.2012) Nearly half of German parents hit their children [Близо половината родители в Германия удрят децата 
си], достъпно на http://www.dw.de/nearly-half-of-german-parents-hit-their-children/a-15806121

92.  Bussmann, K. D. (2005), Report über die Auswirkungen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt, in der Erziehung, Berlin: Bundesministerium 
der Justiz
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Глава 3
Франция

А. Правна рамкa

Семейното законодателство във Франция е част от гражданското право, като в него са определени 
основните взаимоотношения с различните членове на семейството. Общата дефиниция за семейството в 
Гражданския кодекс са всички лица свързани помежду си в брак или наследствени връзки. Според френски-
те закони семейната двойка се създава при брак. Статута на семейството и съжителството (без брак), които 
са разписани в Гражданския пакт за солидарност (Pacte civil de solidarité от 1999 г.), все още се дебатират.  

Във Франция семейното законодателство еволюира чрез законодателни промени и съдебна практика 
като исторически началото е през 1215 г., когато на IV Лутариански Съвет, Католическата църква официално 
обявява, че бракът трябва да бъде сключван със съгласието и с желание от страна и на двамата съпрузи, а 
не както е било преди това само със съгласието на мъжа. Определят се като задължителни присъствието 
на свидетели и минимална възраст за сключване на брак. Публичният характер на брачната церемония и 
недействителността на незаконните бракове е препотвърдена (1582 г.). Разводът е разрешен през 1792 г., 
а през 1804 г. Гражданския кодекс на Франция определя понятието за баща и майка на детето и правната 
некомпетентност на омъжената жена. Логиката зад последното е, че при гласуване право на глас е на едно 
семейство (1 глас на семейство) и обикновено е гласувал мъжа. Тази мярка ограничаваща правата на жената 
е премахната през 1938 г., а 33 години по-късно жената е придобила право да работи, без да е необходимо 
разрешението на съпруга й. През 1970 г. в сила влиза Законът за общо попечителство, който е изцяло нов 
подход към семейството и е основан на равенството между мъжа и жената. Семейното право продължава 
да се развива активно със серия нови закони, които дават равни права на съпрузите в управлението на се-
мейното имущество и въпросите свързани с децата (1985 г.), позволяват развод по взаимно съгласие (1975 
г.), определят родителските права в случаи на съжителство и развод (1987/1993). През 2001 г. със законо-
дателни промени на бащата се дава право на отпуска при раждане на детето му, а през 2002 детето става 
център на родителстването, като се препотвърждават взаимоотношенията му с родителите и роднините93. 
С този закон детето има право на мнение и информирано решение за въпроси, които го касаят пряко, а ро-
дителските правомощия са опростени и предефинирани. През 2013 г. със закон94 официално са разрешени 
еднополовите бракове.

Мерките в подкрепа и насърчаване на семействата включват различни надбавки, данъчни мерки и 
социални мерки, изпълнявани главно от Националния фонд за семейно подпомагане (Caisse Nattionale des 
Allocations Familiales), както и мерки на регионално и местно ниво, които се провеждат от местните власти на 
ниво региони, департаменти и общини. Всички семейства във Франция, независимо с каква националност, 
имат право на различни семейни надбавки. Някой от тях са базирани на дохода, но характерно е, че всички 
възможни надбавки и помощи не влизат автоматично в сила за тези, които имат право на тях, а трябва да 
бъдат поискани. Всички семейни помощи и надбавки се изплащат от държавната институция Националният 
фонд за семейно осигуряване (Caisse Nattionale des Allocations Familiales – CNAF) на основание на общото 
законодателство и специален договор между правителството и  Националния фонд наречен „Договор за 
целите и управлението“ (Convention d’Objectifs et de Gestion”)  за периода 2013 г. – 2017 г.  

За всяко родено или осиновено дете, родителите могат да получат надбавки, при определени условия 
и мерки от Постановлението за услугите за малки деца (Prestation d’accueil du jeune enfant) – като бебешки 
бонус, бонус при осиновяване, основно месечно подпомагане на семейството (важи при втори, трето и т.н. 
дете) и отстъпка за част от образованието на детето (форма на родителска отпуска – 6 месеца за едно дете, 
до 3 година на най-малкото от две или повече деца), възможност за свободен избор за гледане на дете, ако 
родителят е решил да работи след раждането (това е финансова помощ за родителите с разходите за ранно 
отглеждане на детето чрез детегледачка). Всички семейства във Франция с две и повече деца имат право 

93. LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l‘autorité parentale
94.  LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
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на детски надбавки в съответствие със Закон № 84-1171 от 22 декември 1984 г. независимо от размера на 
доходите. Размера на надбавките е съответно 129 евро на месец при две деца, 296,53 евро при 3 деца и по 
166,55 евро на месец за всяко следващо дете. По отношение на детските надбавки през 2015 г. се приемат 
следните нови мерки:

•   семейна добавка (le supplément familial) – дава се на семейства с ниски доходи (с годишен доход 
под около 23 000 евро за семейства с 3 деца). Стойността на добавката е до 202.05 евро на месец за 
2015 г., за семейства, които които живеят под линията на бедността. Около 400 000 семества ще се 
възползват от тази надбавка през тази година;

•   семейна подкрепа (Allocation Soutien fa milial (ASF) – от нея се ползват самотни родители, основно 
майки, които отглеждат децата си сами. Тя достига до 100,08 евро на месец за дете. Самотни роди-
тели на близо 740 000 деца ще се възползват от тази помощ през 2015 г.;

•   бебешки бонус (Baby bonus) – бъдещите майки имат право в зависимост от дохода си на бебешки 
бонус, чиято цел е да ги подкрепи с първите разходи при раждането на детето. Майката получава 
сумата от 923,08 евро на бебе (двойно за близнаци и т.н.) до два месеца след раждането.

Всички тези надбавки са комбинирани помежду си или са свързани с други помощи, и се дават при 
определени условия. Въпреки че образованието във Франция е безплатно във всички държавни  детски гра-
дини, училища и университети на основание на законите „Фери“ („Ferry) (серия от закони от 1881 г. – 1882 
г.), а с Постановление № 59-45 от 6 януари 1959 г. образованието е и задължително от 6 до 16 год. възраст, 
има училищни надбавки. Те зависят от дохода на родителите и имат за цел да подпомогнат родителите с 
разходите свързани с училище за деца между 6 и 18 години. Училищните надбавки се дават на тези, кои-
то имат право на тях, преди започването на учебната година. Образователните надбавки (Congé parental 
d’éducation) се дават на деца със специални нужди, като целта им е да подпомогнат родителите в образо-
вание и грижата на деца със специални нужди (инвалиди). Дневна родителска надбавка за присъствие е 
надбавка, която се дава на родител който се грижи за болно или ранено дете в много тежко състояние. 

Бременната работеща жена ползва серия от защитни мерки (Les droits de la femme enceinte) опреде-
лени в Кодекса на труда на Р Франция (Code du travail), в случаите, когато работодателят й е информиран за 
състоянието й: отсъствия за медицински изследвания и прегледи, специални условия за работа, временно пре-
назначаване на друго позиция с цел да се избегнат рискове за бременната (продължителна физическа работа, 
нощни смени и т.н.), ползва се от защита при уволнение, гаранции за повишаване на заплатата и развитие в ка-
риерата. Тези мерки важат също за периода на отпуска по майчинство и отпуска при осиновяване. По време на 
бременността, която е удостоверена с медицински документи, както и по време на отпуската по майчинство, 
служителят не може да бъде уволняван (Чл. L. 1225-4 от Трудовия Кодекс), с изключение на случаите, в които 
има тежка професионална грешка или работодателя не може да поддържа позицията поради фалит.

Мерките по отношение на майчинството (Congé de maternité) са определени в Кодекса на труда 
(Code du travail) и Кодекса за социално осигуряване (Code de la sécurité sociale). Всички работещите жени 
имат право на отпуска за раждане и гледане на дете, като продължителността на това майчинство зависи от 
това дали е първо или второ дете, и колко деца се очакват да се родят (едно бебе, близнаци или повече). За 
първо и второ дете майката има право на 6 седмици преди раждане и 10 седмици след раждане, за трето 
дете – 8 седмици преди и 18 седмици след раждане, за близнаци 12 седмици преди и 22 след раждане, за 
тризнаци/три близнаци 24 седмици преди и 24 седмици след раждане. По време на майчинството, работе-
щите майки могат да ползват надбавки определени в Кодекса за социално осигуряване и платими от соци-
алното осигуряване. Френският работещ баща и съпруг на майката има право на отпуск по бащинство (Congé 
de paternité) в рамките на 11 дни, за да приветства бебето или 18 дни при раждане на повече от едно дете. 
Право на такава отпуска има и  работещ служител свързан с майката или живеещ с майката според Граж-
данския пак за солидарност (Pacte civil de solidarité). Право на платена отпуска при осиновяване95 (Congé 
d‘adoptation) има  служител, който осиновява дете или е в процес на осиновяване. Продължителността на 
тази отпуска отново зависи от броя на децата в семейството и броя на осиновените деца. Осиновителите 
също могат да ползват надбавки, ако покриват необходимите условия, определени в Кодекса за социално 
осигуряване. Отпуска за гледане на болно дете (Congé pour enfant malade) имат всеки работещ служител 
(мъже или жени), за да се грижи за болното си или ранено дете (под 16 г.) за 3 дни в годината или за 5 дни, 
ако детето е под 1 година, или служителят има поне 3 деца по 16 години.

95.  LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l‘emploi et à la démocratie sociale 



  •   53

Кодексът на труда (Code du travail ) дава право на родителска отпуска на всички родители, чиито 
деца, за които получават родителите детски надбавки (до 20 г.) , са болни или са претърпели катастрофа, 
или имат специални нужди (инвалиди) и се нуждаят от постоянно родителско присъствие (от чл. R1225-14 до 
чл. D1225-17). Право на такава отпуска имат и родители, които са безработни (получават социални помощи 
за безработни), самоосигуряващите се, държавните служители и домашните прислужници. Максималният 
размер на тази отпуска е 310 работни дни (14 месеца) за период от 3 години за едно дете, като дните не 
могат да бъдат разделяни (т.е. трябва да се ползват наведнъж). Мярката работи като „кредитна сметка“ от 
310 работни дни, които служителят може да използва в зависимост от нуждите на болното му дете. След 
приключване на 3 годишния период, служителят отново може да ползва родителска отпуска в случай на  
влошаване на състоянието на детето при същите условия. Кодексът на труда и Кодексът за социално оси-
гуряване дават право на отсъствие от работа при специални случаи свързани със семейството (Congé de 
presence parental (CPP): раждане, сватба, погребение – в тези случаи, служителят има право да отсъства от 1 
до 4 дни, в зависимост от обстоятелствата. При заявка на такова отсъствие служителят трябва да предостави 
документи потвърждаващи събитието (акт за раждане, смъртен акт и т.н.). Това отсъствие е платено като 
платената отпуска.

Специални мерки в подкрепа на семейства с нисък доход по отношение на жилище и дом има в 
Кодекса за социално подпомагане. Надбавките за жилищни нужди (Allocation de logement) са финансова 
подкрепа и поемат част от наема или част от кредита за жилище. В зависимост от индивидуалната ситуация 
има 3 вида надбавки – лична жилищна помощ (l‘aide personnalisée au logement (APL),96 която е по специа-
лен закон за личната жилищна помощ от 1978 г. и актуализиран с Постановление през декември 2014 г.; 
жилищна надбавка за семейството (L’aide Logement Familial) и подпомагане със социално жилище (L’aide 
Logement Social (ALS), който е в съответсвие със закона № 2013-61 от началото на 2013 г. 97 и Указ N° 2014-16 
от септември 2014 (Renforcement de la production de logement social). Няма специални мерки за подкрепа 
на млади семейства. Социални жилища се отпускат на семействата в зависимост от броя на децата и дохо-
дът, с който разполагат. Предоставянето на такива жилища е също така въпрос на възможности на дадения 
град/община.  Финансова помощ при преместване е друга мярка в подкрепа на семействата, които растат 
(появява се 3 или 4 дете) и зависят от дохода на семейството. Заемът за подобряване на жилището/къщата 
е мярка в подкрепа за семейства, които живеят под наем или в собствено жилище, и трябва да направят 
спешни ремонти (изолация, леки подобрения свързани с нуждите на семейството).

Френското законодателство (и социална политика) предоставя дълъг списък с мерки в помощ на 
самотните родители. В случай на развод, родителят освен издръжката за детето може да се ползва от 
компенсаторна надбавка за преодоляване на последствията от развода, както и да ползва безплатна юри-
дическа подкрепа. Във връзка със специален закон98 от декември 2008 г., от 1 юни 2009 г. в сила влиза 
Солидарния доход (Revenu de solidarité active) (RSA), който заменя минималния доход и надбавката за са-
мотен родител (API). Тази мярка е в помощ на самотни родители на над 25 г. с едно или повече деца, или 
са под 25 години с дете, или очакващи дете. Самотният родител отглеждащ дете под 20 години, поради 
смърт на единия родител или непризнаване на детето от родител може да ползва мярката надбавка за 
семейна подкрепа. В случай че родителят, на когото е присъдена издръжка за детето не плаща два по-
следователни месеца, надбавката се изплаща на родителя, който се грижи за детето. Надбавката е фикси-
рана и е на годишна база. Една индиректна, но сериозна помощ за самотния родител е допълнителното 
данъчно облекчение, което се калкулира спрямо дохода им. Мярката важи за родители, които отглеждат 
децата си от минимум 5 години. Друга мярка е помощта за родители, които гледат деца под 10-годишна 
възраст и си търсят работа. Това е помощ при гледането на дете/деца, докато родителя си търси работа 
или се преквалифицира.

Самотните родители са с приоритет в предоставянето на социално жилище и получават помощ свър-
зана с образованието на децата (колеж, гимназия и професионално обучение). Важна мярка в подкрепа на 
самотните родители е надбавката за свободния избор на заетост, която дава възможност родителя да огра-
ничи кариерното си развитие, за да се грижи за децата си. Тази помощ варира в зависимост от професионал-
ната заетост. Продължителността на помощта зависи от броя на децата, като трябва да има поне едно дете 
под 3 години, за което се грижи самотния родител. Разводът или раздялата принуждава единия родител да 

96.  Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l‘arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l‘aide personnalisée au logement.
97.  LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations 

de production de logement social (1).
98.  LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d‘insertion (1)
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си намери ново жилище. Финансова подкрепа в тази ситуация се предоставя от Солидарния жилищен Фонд 
(Fonds de solidarité logement (FSL) 99 чрез депозитен ваучер.

Универсалното здравно осигуряване (Couverture Maladie Univrerselle) е социална услуга въведена 
чрез Закон за универсалната здравна усигуровка и позволяваща достъп до медицински грижи, възстано-
вяване на платени медицински грижи, услуги и лекарства за всички, които пребивават във Франция и чието 
здравно осигуряване не е покрито от други здравни застраховки. Тази мярка е гласувана от правителството 
на Жоспен през 1999 г. и нейното централизирано изпълнение е факт от 2000 г. Универсалното здравно оси-
гуряване важи за всички, включително и деца.

Допълнително Френският Кодекс на общественото здраве (Code de la Santé Publique), чрез Нацио-
налния фонд за семейното осигуряване (Caisse Nattionale des Allocations Familiales), покрива и специализи-
рано настаняване на малолетни и непълнолетни деца със специални нужди (инвалиди), транспортирането 
на дете, което е насочено по медицински причини към медико-социални услуги или медико-психообра-
зователни центрове. Осигурява грижата за деца жертви на сексуално насилие, предоставя безплатно кон-
трацептиви за момичета в тийнейджърска възраст над 15 г., доброволно прекратяване на бременност при 
непълнолетно дете, което няма съгласието на родителите си за износване на бебето. Безплатна е и грижата, 
диагностиката и лечението на безплодието при жените. Отделно има специална грижа за бременна жена от 
първия ден на 6 месец до 12 ден след реално раждане на бебето. Има специална мярка за хоспитализация 
и грижа за новородено в здравно заведение до 30 дни след раждане, т.к. бебето става здравно осигурено, 
когато родителите му го регистрират в здравната каса (не получава права автоматично), това обикновено се 
случва в рамките на един месец, междувременно в сила е горепосочената мярка.

Във френската данъчна политика определението за фискално домакинство в Основния данъчен ко-
декс (Code gé né ral des impô ts (CGI) е сходно с общоприетото разбиране за дом (в социалния му смисъл) и 
домакинство (в икономическия му смисъл). Във Франция, понятието фискално домакинство надделява при 
изчисленията на данъка върху дохода. Данъчно се облагат не индивидите, а домакинствата, които те фор-
мират. Надбавката за издръжка, наречена Семеен коефициент (или с други думи разделянето на дохода), се 
използват за общо данъчно облагане на фискалното домакинство.  То включва разделянето на общия доход на 
фискалното семейство на броя на индивидите, които се включват/живеят в него. Мярката Семеен коефициент 
влиза в сила през 1945 г. Законодателната промяна за намаляването на възрастта за пълнолетие на децата от 
21 г. на 18 г. през 1974 г. води до значителна промяна при включването на децата във фискалното домакинство. 

От гледна точка на данъчното облагане бракът е по-изгоден за родителите (вкл. двойки без деца) от 
живот на семейни начала. При брак фискалното домакинство се състои от двамата съпрузи и децата им 
(непълнолетни деца, неженени или за които данъчното домакинство се грижи). В случаите на извънбрачно 
съжителство, съжителстващите са третирани данъчно като единично данъчно домакинство (с изключение 
на солидарната такса за имущество, която е обща). Ако има дете, от данъчна гледна точка то се прикрепя 
за единия родител.  Във френското законодателство има няколко специални постановления свързани с ма-
лолетните, които по подразбиране са част от фискалното домакинство на техните родители. Когато децата 
имат собствени доходи, но живеят с родителите си, последните могат да решат да ги отделят от фискалното 
домакинство, но това решение важи само за настояща фискална година, в която е взето решението. Такава 
заявка от страна на родителите прекъсва данъчния ефект на присъствие на детето в Семейния коефициент. 
В общия случай, навършилите пълнолетие деца се облагат данъчно отделно и формират сами фискално до-
макинство. При определени условия (ако са под 21 г., ако са под 25 и все още са студенти, без значение на 
възрастта, ако са със специални нужди (инвалиди) или е на доброволна военна служба) могат да продължат 
да бъдат част от фискалното домакинство на родителите си.

По отношение на семейния коефициент, на който се основава данъчното облагане, всяко домакин-
ство има брой дялове: 1 дял за възрастен и 0,5 за дете. Данъчно облекчение имат семейства с деца три деца 
или децата със специални нужди (инвалиди)(в този случай детето има 1 дял). Допълнително, женена двойка 
без деца има 2 дяла. Родители с едно дете получават 2,5 дяла. По отношение на дяловете няма дискрими-
нация към неженените родители с дете, а различно изчисляване, като детето с 0,5 дял се прикрепя към еди-
ния родител, но накрая домакинството с дете получава общо 2,5 дяла, като при родителите с брак. Относно 
данъкът върху имуществото и определи местни такси двойката в съжителство се облага като едно фискално 
домакинство (т.е. като женена двойка).

99. Le cadre réglementaire régissant l’intervention du FSL: Loi n°90-449 du 31 mai 1990
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От всичко изложено до тук е видно, че Франция има много проактивна политика и законодателна 
рамка, която подпомага и насърчава семейството. Всички мерки са доста благоприятни за семействата и 
продължават да са в сила въпреки икономическата криза и намаляването на бюджетните разходи в страната 
като цяло. Тези мерки изцяло подкрепят семействата, както и жените, които искат да се върнат на работа 
след раждане на детето си. Раждаемостта във Франция е 2,01 деца на жена и е най-високата в Европа след 
Ирландия. Гражданският сектор в лицето на неправителствените организации е много активен в лобирането 
за необходимите промени в законодателството по отношение на семейството, но няма специален закон, 
който да се отнася към тази тяхна дейност или да им дава право на законодателна инициатива. Независимо 
от това на практика неправителствените организации са признати и уважавани активни участници в процеса 
на законодателните промени във Франция.

Изготвила: адв. Мария Стоева

Б. Анализ на семейните политики на Република Франция

Въведение
Във френския контекст понятието “семейна политика” обхваща всички помощи, които се отпускат от 

Държавата на семействата: семейните помощи, семейният коефициент за данъците, помощта за отглежда-
нето на деца и пр. Тази политика по принцип има за цел да насърчи раждаемостта, която е важен фактор 
за влиянието на една страна. Във Франция тя е създадена от началото на ХХ век и се основава на няколко 
опори, една от които предизвиква спорове: универсалността на надбавките. Счита се, че всяко семейство 
има право на семейни надбавки, независимо от стандарта му на живот.

От всички страни с напреднало икономическо развитие Франция е вероятно една от тези, които за-
почват да създават семейни политики най-рано. В началото на ХХ век се създават механизми за натрупване 
на средства за изплащане на обезщетения, които се предоставят на семействата. Във фирмите се появява 
политика, чиято цел е да допринесе за повишаване на благосъстоянието на работниците, служителите и 
техните семейства. Първоначално системата се структурира около независими средства за земеделски про-
изводители, търговци  и т.н. Какви са целите? Акцентът се поставя върху бърза подкрепа на многодетните 
семейства, особено чрез засилване на предимства, които се предоставят за трето дете. Това се превръща в 
една от особеностите на френския модел. Още за историята на развитието на френските семейни политики:

•   През 1916 Емил Романе, инженер с християнско-социална чувствителност, решава да въведе за 
служителите на завода Джойа в Гренобъл първите семейни надбавки.

•   През януари 1918, развълнуван от състоянието на жените, които често са и майки на семейства, 
които по време на Първата световна война сортират въглищата, Емил Марсеш убеждава ръковод-
ството да бъде създаден фонд за компенсации: това е първият фонд за семейно подпомагане във 
Франция.

•   През април 1918 Централният синдикат на механиците и работниците от Изер създава фонд за 
семейно подпомагане (наречен също фонд за компенсации). Тази система се развива и в други об-
ласти, достигайки в началото на 1930 г. повече от 200 фонда за компенсации.

•   На 27 октомври 1918 г., Емил Романе обявява пред Общото събрание на Съюза на леонските индус-
триалци и търговци, че „за да се избегне в един отрасъл ръководството да не се повлиява при под-
бора на работници от семейните надбавки, които зависят от семейното му състояние, Синдикатът 
на конструкторите /от Гренобъл/ реши да поеме грижа за плащането на съвкупността от семейни 
помощи“. Създава се специален фонд, който се обезпечава от индустриалния капитал. Фондът се 
нарича Компенсационен фонд за семейни надбавки и обезпечаване. 

•   През 1929, след първоначалния проект, разработен от Блен, се появява втори проект за обединение 
на семейните надбавки от Морис Ебле, който е адвокат, занимаващ се социален католицизъм, за-
едно със законодателната комисия на C.F.T.C. Този проект е внесен като проектозакон от Жан Лерол 
и бива гласуван. C.F.T.C  отправя приветствия към участвалите депутати.
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•   На 11 март 1932 г. Законът Ландри обединява семейните надбавки за всички, заети в промишленост-
та и търговията, като прави включването на всички служители във фонд за компенсации. Сумата на 
надбавките може да варира според категорията на труда и в различните департаменти, като наме-
сата на Държавата става още по-ограничена (определя се минималното ниво за всеки департамент 
и съгласувателна министерска процедура за всеки фонд).

Насърчаването на раждаемостта е основна цел на френската семейна политика до 70-те години на 
миналия век. След 1970 г. Фокусът на френската семейна политика се измества. В центъра на вниманието 
застава съвместяването на личния живот и професионалната дейност. Въвеждат се родителски отпуски за 
малки деца, предприемат се данъчни облекчения. Въвежда се еднократна помощ  за майката в особено 
трудни ситуации (например при развод). 

Днес основната цел на семейната политика във Франция е подкрепата в грижите за детето, което 
позволява на майките да намират начин да съвместяват професионалния и семейния си живот. Именно 
през подпомагането на равнище осигуряване на грижите за децата се обясняват голяма част от различията 
в тенденциите на раждаемостта сред страните от ОИСР.

1. Компоненти на семейните политики във Франция
1.1 Семейни надбавки
Семейните надбавки са суми, които се отпускат на лица, които отглеждат едно или повече деца. Раз-

мерът и условията за ползване на семейни надбавки се различават в различните страни. В Европа те са 
най-често допълнение към основната заплата на работници и служители, които издържат семейство,100 от-
пускани в рамките на обществени или частни инициативи с различни мотиви (филантропия, рентабилност, 
социална справедливост). След като се интегрират в законодателството, те сe превръщат в един от основни-
те лостове, с които държавите разполагат, за да въздействат върху демографията и икономиката, като могат 
да станат допълнения към други мерки, като намаляването на данъците или помощите за жилище, които 
едно правителство може да предприеме в рамките на своята семейна и социална политика.

Във Франция семейните добавки са най-старите от всички парични семейни помощи отпускани от 
Фонда за семейни добавки (Caisses d’allocations familiales) и Взаимоспотамагелната социална и селскосто-
панска каса (Caisses de Mutualité sociale agricole). Те се отпускат на физически лица, които се грижат постоян-
но за най-малко две деца под 20 години. Те са еднакви за всички семейства и размерът им се определя от 
броя на децата, за които се полагат грижи. Семействата с деца се ползват също, при определени условия, от 
намаляване на данъка върху доходите и от предимство при назначаване на работа. 

Тези надбавки се допълват от други семейни помощи, които са универсални  и които са: надбавка 
за семейно жилище (1948), помощ за сираци (1970), заменена през 1984 с надбавка за семейна подкрепа, 
надбавки за непълнолетни лица с увреждания (1971), надбавка за започване на училище (1974), надбавка за 
самотен родител (1976), семейна добавка (1978), родителска надбавка за образование (1985), интегрирана 
през 2004 към PAJE и дневна надбавка за родителско присъствие (2000).  

Месечната сума на семейните надбавки се изчислява въз основа на месечна база на семейните по-
мощи (BMAF). За 2011 г. тази база е 395,04 евро. Така на 1 януари 2011 семейните надбавки за две деца са 
125,78 евро, за три деца са 286,17 евро и 161,17 евро – за всяко следващо дете. От 1 април 2013 сумата на 
надбавката за две деца е 127,05 евро и 162,78 евро за всяко следващо дете.

Тези надбавки нарастват след определена възраст на децата. Когато децата достигнат 14 годишна 
възраст, увеличението на дете на надбавката е 62,90 евро на дете. Ако детето е родено след 30 април 1997, 
се прилага едно единствено увеличение от 62,90 евро на 14 годишна възраст. Това увеличение не се отпуска 
за по-голямото дете в семейство от две деца.

През 1997 правителството на Лионел Жоспен обявява обвързването на семейните помощи с дохода 
на семейството. От 1998 година спира отпускането на семейни помощи, ако доходите надвишават 25000 

100.  Jacques Bichot, Histoire et évolution de la politique familiale en France; L’histoire D’un complément de salaire à une prestation 
universelle, laligue.be
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франка месечно. Поради оспорването на този подход, плащанията се възстановяват за всички от 1 януари 
1999, но тази мярка бива заменена от реформа за семеен пропорционален данък. През октомври 2014 пра-
вителството на Мануел Валс обявява изменение на семейните надбавки във Франция съобразно доходите. 
От юли 2015 размера на семейните надбавки ще бъде намален с 50% за всички семейства, които имат месе-
чен доход, надвишаващ 6000 евро, със 75% за всички семейства, чиито месечен доход надвишава 8000 евро. 
Размерът на доходите ще бъде увеличен с 500 евро за всяко следващо дете. 

1.2 Подкрепа в грижите за деца
Във Франция стремежът е всички деца да бъдат обхванати от детските градини. Това, което е харак-

терно, обаче, за френския опит е съществуването на различни и много гъвкави форми за отглеждане и грижа 
за много малки деца във възрастта от 3 месеца до 3 години.

1.2.1 Услуги за прием и отглеждане на малки деца

Съществуват различни форми на прием за малки деца според възрастта им, които могат да отговорят 
на нуждите на семействата.

За най-малките има организиран колективен прием в заведения каквито са яслите, микро-яслите, 
почасов прием, структури за мулти-прием и детски градини. Тези заведения са регламентирани и получават 
оторизация за функциониране, която се издава от Председателя на Областния съвет, след като се вземе 
мнението на службите по защита на майчинството и детството (PMI).

Друга форма за грижа и отглеждане на много малки деца са т. нар. помощнички на майките, които, за 
да бъдат оторизирани да приемат деца у дома си, трябва да имат разрешително, издадено от Председателя 
на Областния съвет.

Също така родителите могат да получат помощ за отглеждането на детето си в техния дом чрез така 
наречената споделена грижа (en garde partagée), като наемат сами или чрез посредничеството на акредити-
ран организъм от Държавата, професионален гледач.

Ако детето посещава детска градина или училище, родителите могат да се обърнат към различните 
начини прием за прекарване на свободното време (accueils de loisirs), които функционират през учебната 
година (преди и след учебните часове) и/или по време на ваканциите. Те предлагат образователни и забав-
ни дейности на децата и се декларират пред службите от дирекцията на департамента по социална кохезия 
(Ddcs) или на департаменталната дирекция по социална кохезия и защита на населението (Ddcsрр).

1.2.2 Структури за прием на малки деца

•   Колективен прием
•   Родителски прием
•   Семеен прием
•   Градина за деца
•   Помощнички на майката
•   Къщи на помощничките на майката
•   Отглеждане в домашна обстановка
•   Начини на прием през свободното време

•   Специфичен опит за системата от грижи за най-малките във Франция представляват т. нар. помощ-
нички на майките (Assistentes maternelles)

Помощничките на майките (Assistantes maternelles) са професионалисти в областта на ранното  детство, 
които приемат у дома си или в къща на помощнички на майките до четири малки деца под 6 годишна възраст. 
Преди да приемат дете те трябва задължително да бъдат одобрени от Председателя на Областния съвет след 
като службите по защита на майчинство и детството (PMI)  са дали своето мнение. Това разрешение им дава 
професионален статут. След като получи своето разрешително, помощничката на майката трябва да премине 
задължително обучение от 120 часа, като 60 от тях трябва да се осъществят преди приема на първото дете. 
Останалите 60 часа тя трябва да се обучава в течение на първите две години след приема на първото дете. 
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Помощничката на майката може да бъде на заплата или към т. нар. семейна ясла, или да бъде назначена с 
договор от самия родител. Ако родителят иска сам да назначи помощничката на майката, той трябва да склю-
чи с нея трудов договор, да превежда възнаграждението й, да се съобразява с трудовия кодекс, така че да се 
спазва колективния трудов договор на от всеки работодател; помощничките на майките, да декларира своите 
трудови възнаграждения на Националния център (Pajemploi),  от който получава платежните си нареждания.

 
1.2.3 Финансови облекчения: 

Ако родителите имат едно или повече деца на възраст до 6 години, те могат да се възползват от до-
бавка за свободен избор на начина на отглеждане на детето (Cmg) към помощта, която получават за прием 
/отглеждане/ на малко дете във Франция.

Фондът за семейни надбавки (Caf) или Взаимноспомагателната социална селскостопанска каса (Msa) 
поема: 

•   100%  от осигуровките към възнаграждението на помощничката на майката;(le) ;

•   Една част от възнаграждението на помощничката на майката: размерът на тази помощ зависи от 
доходите на родителите, от броя на децата в домакинството и тяхната възраст: един минимум от 
15% от това възнаграждение все пак остава за сметка на родителите.

Ако родителите са избрали едновременно да ползват за отглеждането на малкото си дете помощничка 
на майката и помощ за отглеждане в дома им, добавката за свободен избор за отглеждането на дете (Cmg), 
която е част от помощта за прием на малко дете (Paje) се изчислява съобразно двата начина на помощ и прием.

Когато родителите ползват горепосочените начини за отглеждане на малкото си дете, те се ползват с 
данъчни облекчения.

Извод 

Начините на прием и отглеждане на малки деца във Франция, както и финансовите и данъчни облек-
чения, които ползват родителите, още веднъж доказват гъвкавостта на френската семейна политика, която 
цели да подпомогне съвместяването на личния и професионален живот на родителите.

1.2.4 Ориентация и методолгия на услугите за малки деца и техните родители във Франция

Франция е известна с успешните си семейни политики, които насърчават именно работещата жена 
да ражда деца. Системата на детските ясли и на така наречените помощнички на майката101 предоставят 
възможност за грижа за малки бебета, най-често след 3 месечна възраст. Организацията на тази грижа е 
често ориентирана и вдъхновена от идеите на д-р Еми Пиклер102, които насърчават спонтанното развитие на 
бебето и малкото дете. Във филмите, които институтът Пиклер-Локци  в Будапеща създава, може да се видят 
бебета и деца под 3 годишна възраст, които играят свободно и се движат без да бъдат ограничавани. Те са 
облечени минимално с дрехи, подходящи за сезона, които да не ги притесняват и да не пречат на движе-
нията им. Средата също е адаптирана, така че да отваря възможно най-голямо пространство, в което детето 
да се придвижва, играейки. В основата на разбирането на Еми Пиклер за спонтанното двигателно развитие 
на малкото дете, стои радостта от движението. Тя казва, че едно бебе, едно малко дете няма нужда да бъде 
стимулирано, за да се движи. Достатъчно е да бъде оставено да си играе свободно на широка и твърда по-
върхност. То изпитва такава радост от движението, че непрекъснато го повтаря и усъвършенства.

Еми Пиклер създава практика за отглеждане и възпитание на много малки деца, която е близка до 
идеите на Андре Лапиер и Бернар Окутюрие, които създават техниката „релационна психомоторика”. За 
Лапиер и Окутюрие психомоторното възпитание е начин на мислене, а не просто сбор от техники. “Психо-
моторното възпитание, така както ние го разбираме, не е специфична потребност на неадаптираното дете, 
а е метод на възпитание за всички. Той трябва да бъде интегриран в образованието и в частност в детската 
градина”, казва Лапиер (Lapierre A., 1975).103

101. Assistentes maternelles
102.  Д-р Еми Пиклер е педиатър, създател на уникалния институт Пиклер-Локци в Будапеща и на едниствената скала за 

спонтанното двигателно развитие на бебето и малкото дете.
103. В. Банова, Ръководство по релационна психомоторика, София, 2001
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Лапиер и Окутюрие изграждат метода си върху базата на задълбочен анализ на тялото. Според Ла-
пиер тялото е в еднаква степен изразно средство и средство за общуване, винаги обитавано от психичното. 
“Всяко движение, всяка поза е непременно израз на цялото същество, резултат и опора на една мисъл, която 
може да бъде съзнавана или несъзнавана (или двете наведнъж)”(Lapierre A., 1977).

Идеите и опитът на Еми Пиклер, Андре Лапиер и Бернар Окутюрие за ролята на спонтанната игра 
на детето, което изпитва удоволствие и радост от движението, именно защото се придвижва свободно, се 
отразяват в оформянето на всички пространства във Франция, които са предназначени за малки деца и 
ги посрещат. Навсякъде присъстват психомоторни модули, а бебетата и малките деца бодърстват на пода, 
където нямат никакви ограничения да се движат свободно. Това е съобразено със спецификата на ранното 
детско развитие, в което движението играе ключова роля, а удоволствието, което детето изпитва от него е 
основна движеща сила.

Местата за прием и подкрепа на малки деца и родители във Франция са силно повлияни от идеите 
на знаменитата Франсоаз Долто. Тя е педиатър, психоаналитик, последовател на Жак Лакан. Долто отстоява 
позицията, че няма деца, а има хора и че ценността на детството в общото развитие на човека е от особено 
значение. Нейният девиз е: „Лечение чрез възпитание”, на който тя посвещава и целия си живот. Издава 
повече от 20 книги, предназначени за учители, родители, възпитатели и лекари. В края на професионалния 
си път Франсоаз Долто насочва усилията си към работата с родителите, към общуване с тях и повлияване на 
техните нагласи към отглеждането и възпитанието на детето.

В тази своя дейност Долто104 се опира на теориите за детското развитие през психоаналитичната тра-
диция, но внася изменение в представата за неговата периодизация. Според нея, психичните функции за-
почват да се развиват у детето още в пренаталния период. В своите интерпретации на картината на психи-
ческите нарушения, тя често утвърждава тезата, че детето още в утробата на майката чува своите близки 
възрастни хора и запомня гласовете им. Нещо повече, майката, разговаряйки с детето в утробата, може да 
му въздейства – например да измени позата, в която е застанало. Периодът след раждането се характеризи-
ра с важната роля на обонятелните усещания. Доколкото детето запаметява мириса на дрехите и тялото на 
майката, то работата по възстановяване на връзката между тях следва да започне именно с „оживяването” 
на спомените у детето за майчината миризма. Известен е случаят, при който майката на двудневно бебе 
остава в болницата на лечение и за него трябва да се грижи бащата. То неочаквано престава да се храни от 
шише с биберон. След консултация с Франсоаз Долто, бащата обвива гърлото на шишето с биберон с ризата 
на майката, след което бебето започва да се храни).

Под влиянието на идеите на Долто в европейските страни възниква движение, ръководено от Ма-
ри-Франс Бланко (ученик и сътрудник на Долто), която постулира идеята за възстановяване на връзката меж-
ду хората, лишени от свобода и техните деца.

Идеите и дейността на Франсоаз Долто силно повлияват практиката и услугите за деца от 0 до 3 го-
дишна възраст и техните родители. В годините се развиват различни дейности и места за прием на малки 
деца с родители. Едно от най-известните е така наречената „Зелена къща”. Това е място за прием на бъдещи 
родители, родители на малки деца заедно с тях самите. 

Дейността на Франсоаз Долто, вдъхновена от опита и идеите й на психоаналитик, повлиява върху ро-
дителските нагласи и методите на отглеждане на малки деца във Франция, в които значението на езика, на 
говора, на общуването с малкото дете посредством езика и верните думи, заемат централно място.

Разбирането за значението на места, в които бъдещите и младите родители могат да бъдат приемани, 
изслушвани, както предоставянето на възможност да общуват помежду си е вдъхновило множество и раз-
нообразни услуги с подобно предназначение във Франция.

Така например през 2010 година българска правителствена делегация на високо ниво посети услуги за 
деца и родители в град Бордо, Франция. Една от тях е „Парантел” – място за прием на всеки, който е „дете 
на някого”. Това е изключително успешна превантивна услуга, която дава възможност на възрастни и деца 
да преодолеят изолацията, в която се намират, като се срещат с други хора и общуват. Броят на посещенията 
свидетелстват за необходимостта от тази услуга и нейната успешност. Изключително постижение, на което 
без съмнение се дължи и успехът й, е избягването на социалния и институционален натиск. Посещенията, 
срещите и интервенциите на тази услуга не се вписват в никакви оценки, индикатори, показатели и инстру-

104. Тази информация е от сайта h  p://zelenatakushta.com/
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менти на институциите. Оказва се гостоприемство на отделния човек и неговата индивидуална потребност 
да посещава Парантел и да се среща с екипа и другите посетители.105

Пространството в Парантел е така организирано, че има подходящи кътове за много малки деца, мяс-
то за рисуване и четене на малко по-големи деца, кът за възрастни, където те могат да си приготвят чай или 
кафе, да играят игри за възрастни или да четат /има малки библиотеки, както за деца, така и за възраст-
ни/. Входът към Парантел е свободен. Насочването става най-често от някой, който вече е посещавал или 
посещава това място. Практиката показва, че хората го намират, когато се чувстват самотни и изолирани. 
Интензивните посещения обикновено продължават няколко месеца, след което се разреждат, но родителят, 
семейството или порасналото дете продължават да поддържат връзка с Парантел. Много от клиентите на 
тази услуга даряват старите играчки на своите деца. Внимателният екип ги разменя с други дарени играчки 
от друга услуга. Така се елиминира риска някое от децата да намери в Парантел своя позабравена, но люби-
ма играчка, която има специална емоционална стойност.

Парантел е място за срещи и преодоляване на социалната изолация, което оказва подкрепа в общ-
ността при запазена анонимност и липса на социален контрол. Този модел показва зрелостта на френските 
професионалисти и политици.

1.3 Подкрепящи услуги за родители с деца във Франция
1.3.1 Защита на майчинството и детството

Службите „Защита на майчинството и детството“ във Франция са създадени (както и в България) след 
Втората световна война, за да се справят с проблемите на високата детска заболеваемост и смъртност. След 
като спомагат за разрешаването на тези въпроси, те продължават да съществуват като педиатрични консул-
тации, в които работят педиатри и детски медицински сестри. Те осигуряват проследяване на развитието на 
детето, профилактика и превенция на заболяванията и изоставането в развитието, както лечение на забо-
ляванията и изпълнение на имунизационния календар. Надграждат образователни функции по отношение 
на родителите от маргинализирани общности. Участват в подбора на приемни родители и в обученията им. 
Особено важен момент е създаването в рамките на тези служби на „Семейно планиране“, чиято основна 
функция е здравното и сексуално образование на девойките (в тийнейджърска и юношеска възраст), което 
в годините води до трайна промяна в нагласите им.

1.3.2 Детски болничен психиатричен сектор

Във Франция съществува система от служби и услуги за детско психично здраве. На териториален 
принцип са организирани и функционират консултации, ръководени от детски психиатри, в които работи 
мултидисциплинарен екип, състоящ се най-често от психолози, логопеди, специализирани възпитатели, 
психомоторни терапевти и секретар. Входът на тези консултации е широко отворен. Към тях могат да на-
сочват детските градини и училищата, а също те работят и със самозаявили се клиенти, които са родители. 
В последните години се развива на отделни места една изключително добра практика: психолози от  тези 
консултации посещават педиатричните консултации (Защита на майчинството и детството) и там разговарят 
и общуват с майките на малки деца. Така успяват да насочат рано и навреме някои родители и техните деца 
с психични смущения към специализираните консултации с детски психиатър.

За деца с психични страдания и заболявания съществуват специализирани детски градини и дневни 
центрове, организирани според възрастта на децата с целодневен прием.

В някои ясли има така наречените „защитени места“ за деца с увреждания. Това означава, че опреде-
лен брой места се пазят за прием на деца с увреждания, без значение дали се касае за психично страдание 
или физическо увреждане.

1.3.3 Интегрирани здравно-образователно-терапевтични услуги

Една своеобразна интегрирана здравно-образователна и терапевтична услуга е т.нар. Институт за 
терапия, образование и възпитание на деца с психични заболявания, които говорят, от 3 до 12 годишна 

105.  Приемащият екип се състои от двама клинични психолози и двама специализирани възпитатели, като те са подбрани така, че 
да бъдат две жени и двама мъже.
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възраст. В този институт работи значителен мултидисциплинарен екип, състоящ се от детски психиатри, кли-
нични психолози, специализирани логопеди, възпитатели и учители, психомоторни терапевти и други. Раз-
личните институти имат различна методология, която ориентира техния институционален проект, който те 
защитават ежегодно, за да получат финансирането си, което е смесено.

Децата, които ги посещават целодневно са включени в образователни, терапевтични и възпитателни 
дейности, под формата на терапевтични или на образователни ателиета.

Специално внимание се обръща на работата с родителите. Срещите с тях се провеждат предимно от 
детските психиатри и психолозите.

Всички решения се вземат след екипни обсъждания, които са съществена част от институционалното 
функциониране.

Досиетата на децата съдържат концентрирана, добре подредена информация с висока информативна 
стойност.

2. Актуално състояние на семейните политики 
във Франция: въпроси, които са обект на дискусия

Семейните надбавки са обект на разгорещена дискусия във Франция от вече половин век: трябва ли 
те да останат универсални? Трябва ли да им се сложи таван? Какъв е конкретният ефект от тях? В последните 
години, в търсене на пари и за да се намали дефицита за социалното осигуряване, който трудно намалява 
във Франция, настоящето правителство (2015 г.) наскоро оповести серия от мерки, целящи да ограничат раз-
ходите за “семейна политика”, която все пак е най-малко дефицитарна: намаляване на продължителността 
на отпуска по майчинство, премията за първо дете, увеличаването на семейните надбавки.

2.1 Семейната политика не е прецедент, присъщ само на Франция.
Тъй като често френската семейна политика се цитира като “модел” и специално бива разпозната 

като успешна, авторите отбелязват, че семейната политика не е френски специалитет, нито област, в която 
Франция чупи европейските рекорди. “Можем да установим, че макар Франция да е сред водещите страни 
по отношение на семейната политика в Европа, тя не е държавата, която инвестира най-много средства в 
нея.” Ирландия, Обединеното кралство или Люксембург харчат повече, в частност БВП, от Франция за тех-
ните семейни политики. Все пак през последните години, заради кризата, много от европейските страни 
редуцираха или сложиха таван на семейните надбавки и намалиха широтата на семейната политика. Други 
страни са направили избора да подкрепят още повече семействата, считайки, че това би могло да даде нов 
тласък на икономиката.

2.2 Не, корелацията между семейната политика и раждаемостта не е очевидна.
Идеята, че една силна семейна политика би била гаранция за повишена раждаемост, не винаги се 

потвърждава. Направено е изследване на процент деца на жена инвестициите за семейни политики, които 
държавата прави. Анализират се разходите за семейства и брой на децата в семейство в Ирландия, Обеди-
нено кралство, Люксембург, Франция, Исландия, Дания, Швеция, Белгия, Финландия, Германия, Австрия, 
Естония, Чехия, Холандия, Словакия, Испания, Португалия, Полша и Швейцария.

От това изследване се вижда, че ако някои страни, които харчат много за семейна политика имат 
силна раждаемост, като Франция, Обединеното кралство или Ирландия, това не се отнася за всички. Така 
например Люксембург, който е на трето място по разходи за семейна политика, показва средна стойност от 
1.57 деца на жена. Същото нещо относно Германия, където семейната политика една компенсира слабата 
раждаемост. Обратно Холандия се радва на относително висока раждаемост спрямо относително слабите 
разходи за семейни политики.
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Изследователят Olivier Thévenon от националния институт за демографски изследвания (INED), в ин-
тервю за Монд през 2013, счита, че трябва да сме много предпазливи „при оценката на ефектите от помощи-
те върху раждаемостта”, като добавим, че освен добавките, „помощите по отношение на отглеждането на 
децата, позволяват на майките да съвместят работата си и семейния живот, които подкрепят плодовитост-
та”. Или липсата на места в яслите е постоянна във Франция: има едно място на приблизително две деца, 
въпреки лекото подобряване през последните години.

2.3 Да, „универсалната“ семейна политика има своята цена.
Щедрост, която предизвиква спорове: „универсалните” надбавки през 2011 са 47,9% от всички над-

бавки отпуснати от отрасъла семейство. Например, семейните надбавки (универсални) представляват 12,6 
милиарда евро през 2012, от съвкупността от 20 милиарда помощи отпуснати на семействата.

Даже надбавката за прием на малко дете поставя въпроса за равенството: според Сметната пала-
та 10% от семействата, които са в най-неравностойно положение са получили през 2010 120 милиона от 
„допълнението на свободен избор за начин на отглеждане на детето”, Надбавката Paje за децата, които се 
отглеждат вкъщи или у помощничка на майката, когато 10% от семействата с най-висок стандарт на живот 
получават, за същата надбавка, 1,05 милиарда евро, което е десетократно. Зад тази несправедливост се крие 
комбинация от ефекти на ръба: вземат се повече помощи за дойка вкъщи, което дава възможност за редук-
ция на данъците, отколкото за едно място в ясла.

Тези констатации водят до различни посоки за размисъл: да се подложат на данъчно облагане надбав-
ките, да им се постави таван. Но подобни идеи са твърде трудни за реализация от политическа гледна точка.

2.4 Да, отрасълът семейство е от структурна гледна точка по-скоро в равнове-
сие (във Франция спрямо останалите отрасли).

Последният щрих, който допълва дискутираните идеи: отрасълът семейство на социалната сигурност  
далеч не е този, който познава значителен дефицит.

Да припомним, че всъщност френският модел смесва осигурителния принцип и принципа на солидар-
ност: Социалната сигурност се захранва в значителна степен от членския внос на активните. Това е аргумент, 
който върви в посока на универсалността на надбавките: давам членски внос, следователно трябва да мога 
да „си възстановя парите”.

Или, отрасълът семейство по-скоро се развива добре. Или поне по-малко зле от останалите: абсолют-
ната стойност е тази, която познава най-слаб дефицит: 2,9 милиарда евро, предвидени през  2014, срещу 7,3 
милиарда за отпуски по болест.

Но не бива да забравяме, че отрасълът семейство е четири пъти по-нисък от отрасъла заболяване: 
това е, което до такава степен ограничава неговата способност да „произвежда” дефицит.

Семейните асоциации считат все пак, че този дефицит отчасти се дължи на плана режим „семейство” 
за разходите, които не трябва да се правят, и по-специално покачването на пенсиите за родители на три или 
повече деца (4,4 милиарда Евро за 2011 г.).

2.5 Не, да се премахне АМЕ не води до генериране на сравними икономии.
Последната идея, която възникна, засяга прословутата здравна помощ на Държавата AME, която се 

отпуска на чужденците без средства да се лекуват и чиято стойност нараства. Някои личности, по-специално 
в дясното пространство припомнят нейната стойност (744 милиона евро през 2014) и я сравняват с дефицита 
в отрасъла семейство.

Но това не е толкова просто: от една страна да се оставят чужденците да умират от болести без да 
бъдат лекувани, извън моралните и юридически въпроси, които това поставя, представя рискове за общест-
веното здраве ( напр. епидемии), очевидно някой трябва да плаща за тяхното лечение. Следователно рискът 
е да се пренесе този дефицит върху бюджетите на болниците.
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3. Заключение
Начините на прием и отглеждане на малки деца във Франция, както и финансовите и данъчни облек-

чения, които ползват родителите, още веднъж доказват гъвкавостта на френската семейна политика, която 
цели да подпомогне съвместяването на личния и професионален живот на родителите.

Без съмнение семейните надбавки и финансовите средства за тяхното обезпечаване са обект на дебат 
във Франция. Всяка промяна обаче е следствие на социален диалог, в който интересите на семействата се 
представят от Националния съюз на семейните сдружения/асоциации (UNAF).106

Изготвила: Весела Банова
       

106.  UNAF се създава от желанието да се установи диалог между семействата, представени от техните сдружения (асоциации) и 
публичната власт. Първите семейни сдружения се създават във Франция в края на 19ти век. Тогава те имат за цел предимно да 
организират взаимна подкрепа между семействата. Постепенно те разширяват тяхното призвание към защита на семейните ин-
тереси на всички нива. От своя страна, публичните власти пожелават в началото на 20ти век да се признае на семейството спе-
цифичен статут по отношение на държавните институции. През 1945 г. изправени пред предизвикателствата на следвоенното 
възстановяване, правителството взема спешни мерки за създаването на една доброволна и амбициозна семейната политика.  
За да очертае рамките на тази политика и да я доведе до успех, правителството се опира на местния и национален план чрез 
съвкупността от френски семейства. Взето е решение за създаването на институция, която представлява всички семейства в ця-
лото им многообразие. На 3 март 1945, се учредява с указ Националния съюз на семейните асоциации и Департаментален съюз 
на семейните асоциации. През 1975 със Закон се подсилва тяхната мисия и се подобрява представителството на националните 
семейни движения. Семействата се превръщат в истински „социални и икономически актьори“ от първостепенно значение. Те 
играят основна роля в нарастването на населението, както в потребителско, така и в демографско отношение в името на едно 
устойчиво развитие.  В крайна сметка те са партньори за социален диалог, в който консултират законодателя и правителството 
по всички въпроси и решения, касаещи семействата. 
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Глава 3
Великобритания

А. Правна рамкa

Във Великобритания семейството се определя като съжителство в брак, гражданско съжителство  или 
съжителство на семейни начала, и отглеждането на деца в това съжителство. Като цяло се счита, че нали-
чието на деца поставя началото на семейството. През 2011 г. семействата във Великобритания са били 17.9 
милиона, в сравнение с 17 млн. през 2001 – с повишение от 0.7 милиона двойки в съжителство и 0.4 млн. 
самотни родители, и в намаление с 0.3 млн. на семействата с брак. През 2011 г. 46.3 % от семействата са с 
деца, като най-разпространени са семействата с по едно дете.

Майките имат право на задължителната отпуска по майчинство107 от 52 седмици, като тя се състои от 
26 седмици стандартна отпуска по майчинство и 26 седмици допълнителна отпуска. Първите 6 седмици са 
платени на 90 % от заплатата на майката, останалите 33 седмици се заплащат в размер на £136.78 седмично. 
Майката трябва да вземе първите две седмици (или 4 седмици, ако работи във фабрика) преди раждането. 
При желание от страна на бъдещата майка, е възможно майчинството да започне 11 седмици преди терми-
на, като това време се намалява от общия брой седмици след раждането на бебето. 

Добавка за майчинство (Maternity Allowance)108 е мярка, която могат да ползват жени, които нямат 
право на задължителна платена отпуска по майчинство. За да получава тази добавка майката трябва да е 
била наета или самонаета най-малко 26 седмици преди раждане (като се гледа общ период от 66 седмици 
преди раждането), като няма значение дали седмиците са разделени (с прекъсване) или са при различен 
работодател. Необходим доход за същия период е около £30 на седмица, в период от 13 седмици. Тази до-
бавка може да се поиска във всеки момент след 26-та седмица от бременността. Добавката за майчинство 
е на стойност £139.58 или 90% от средния брутен седмичен доход и се плаща в продължение на 39 седми-
ци. (като се избира по-малката сума) Пълната добавка за майчиство се получава само, ако има достатъчно 
платени социални осигуровки (national insurance contributions)109. Възможно е да има намален размер на 
добавката, ако не са плащани достатъчно социални осигуровки. След последните нормативни промени на-
малената добавка за майчиство е £27 на седмица, в продължение на 14 седмици. Самоосигуряващите се 
жени също могат да получават добавка за майчинство.

По Закона за вноските за социалното осигуряване и добавките (Social Security Contributions and 
Benefits Act 1992) родители могат да получат детска добавка, ако отглеждат дете до 16 годишна възраст. 
Само единият родител може да получава детски надбавки, които са два вида – за по-голямо или единствено 
дете (Eldest or only child), на стойност £20.70 и друго/ допълнително дете (Additional children) на стойност 
£13.70 на дете. Детска надбавка родителите могат да получават за децата си над 16 години, ако учат в одо-
бреното образование110. Ако не отговарят на това условие, детската надбавка спира. В случай, че годишния 
доход на един от родителите е над £50 000 той/тя плаща такса за висок доход към детската добавка (High 
Income Child Benefit Charge).

В подкрепа на родители на деца с увреждания, които имат повишени разходи за грижа за детето е 
мярката добавка за деца с увреждания (Disability Living Allowance (DLA) for children). Детето трябва да е под 
16 години и да има затруднение с придвижването или са необходими повече грижи в сравнение със здраво 
дете на същите години. Тази помощ е на стойност между £21.55 и £138.05 и зависи от степента на нужда от 
помощ, която има детето.

107.  The Maternity and Parental Leave etc. Regulations 1999
108.  Social Security Contributions and Benefits Act 1992, State maternity allowance, чл. 35
109. Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005, Chapter 4 Employee benefit contributions
110.  Одобреното образование е целодневно образование, повече от средните 12 часа за седмица и включва предуниверситетско 

образование, медународен бакалавар, и др.
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Хората, които отглеждат дете, което не е биологично тяхно, а го отглеждат поради смърт на родители-
те, имат право на добавка за попечител/настойник (guardian’s allowance)111. Нейната стойност е в размер на 
£16.55 на седмица и се получава успоредно и независимо от детските надбавки.

Родителите на деца до 16 г. и на тези до 20 г., които учат в одобрено образование имат право на данъ-
чен кредит за дете (Child tax credit). Ползването на тази мярка не изисква родителите да работят. Получава-
нето на тази финансова помощ не се отразява на размера или получаването на детската добавка. 

Родителите без доходи или с ниски доходи могат да получат помощ за доход (income support)112 в 
размер на най-малко £57.90 на седмица, като тази помощ може да се ползва успоредно с мярката данъчен 
кредит за дете (Child tax credit). Данъчният кредит за детето не включва разходи свързани с отглеждането 
на детето. Същевременно мярката данъчно облекчение при работа (working tax credit) включва частична 
помощ за отглеждането на детето.

Семействата с ниски доходи могат да получават жилищна помощ (Housing Benefit)113, която  частично 
или изцяло покрива наема на жилището. Тази мярка може да се ползва независимо дали родителите рабо-
тят или са безработни. Тази помощ обаче не покрива разходи за отопление, вода, електроенергия или храна. 
В случай че тази помощ не е достатъчна за покриване на целия наем, безработният може да потърси допъл-
нителна помощ на общинско ниво (discretionary housing payment), с която да покрие остатъка от наема. 
Част от помощите и добавките спират при намиране или връщане на работа, при работа на две места/или 
повече часове, или при повишаване на доходите на семейството. В тези случаи семействата могат да полу-
чат отсрочка в спирането на жилищната помощ в рамките на 4 седмици (т. нар. мярка продължено плащане 
на жилищна помощ). Когато срокът на тази помощ изтече, семействата могат да кандатстват за жилищна 
помощ по време на работа (in-work Housing Benefit).

Родител, които отглежда дете/деца сам, поради смърт на другия родител, има право на добавка за 
овдовял родител (Widowed Parent’s Allowance)114. На тази добавка имат право и жени, които са овдовяли по 
време на бременност или лечение на безплодие. Този добавка се получава до момента, в който родителят 
има право на детски надбавки.

Самотните родители получават детска надбавка за детето115, което отглеждат в размер на £20.70. Те 
получават данъчно облекчение в размер на 25% от общинските такси, а в случаите, в които получават помощ 
за доход (income support) имат право и на общинска данъчна добавка (council tax benefit), която да им по-
могне да платят остатъка от общинските данъци. Самотните родители, които получават добавка към доход 
(income support), имат право на безплатни лекарства, зъболекарски услуги, очни прегледи, очила, безплат-
ни прегледи в болници. Ако детето е под 5 год. и родителят има увреждане, за което получава помощ, авто-
матично получава добавка за студено време (cold weather payment), за периодите на много студено време 
(размерът и периодите се определят от правителството).

Самотните родители с деца до и над 5 г., търсещи работа имат право на добавка за търсещи рабо-
та (Job Seekers Allowance/JSA). Търсещите работа самотни родители имат право на по-голяма гъвкавост от 
страна на работодателя и трудовите бюра (Jobcentre Plus), като последните се съобразяват с личните обстоя-
телства на родителя и възрастта на детето. Право на самотния родител е да ограничи работното си време 
до времето, в което детето е на училище, но не по-малко от 16 часа на седмица. При търсене на работа на 
безработния самотен родител, трудовите бюра (Jobcentre Plus) се съобразяват с факта, че тези родители 
имат нужда от време да оставят или да вземат детето си от детската градина или училище, преди да отидат 
на работа (съответно трябва да тръгнат от работа навреме за да го вземат) Jobcentre Plus взимат предвид 
това в изчисляване на разумното време необходимо за стигане до работа. Самотните родители имат право 
да не приемат дадена работа, предложена от трудовите бюра, ако няма подходяща за детето и удобна, и 
на достъпни цени за родителя детска градина в района. Те могат да напуснат дадена работа поради липса 
на детска градина за детето, неподходящи условията в градината или поради високата й цена,  и отново да 
кандидатстват за добавка за търсещи работа (Job Seekers Allowance/JSA). Самотните родители, които са 
потърпевши от домашно насилие имат право да не работят в продължение на 13 седмици. Безработният 

111. Social Security Contributions and Benefits Act 1992, art. 77 Guardian’s allowance
112. Social Security Contributions and Benefits Act 1992, art. 124 Income support
113. Social Security Contributions and Benefits Act 1992, art.130 Housing benefit
114.  Social Security Contributions and Benefits Act 1992, art. 37 Widowed mother’s allowance
115. Social Security Contributions and Benefits Act 1992, чл. 56 Child’s special allowance
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самотен родител може да замрази процеса на търсене на работа от 1 до 8 седмици в случаите на болест, 
тежка злополука, смъртен случай в разширеното семейство или близък приятел.

Родителите, които получават добавка към доход (income support) или данъчен кредит за дете (child 
tax credit) имат право на безплатна храна в училище за децата си. В резултат на законодателна промяна от 
септември 2014 г. децата в подготвителен клас, както и 1 и 2 година в държавните училища и академии имат 
автоматично право на безплатна храна116. 

В Англия децата 7 г. до 16 г. също имат право на безплатна храна, ако родителите им (или настойни-
ците им) получават  добавка към доход (income support), базова надбавка за търсещи работа (Income-based 
Jobseeker‘s Allowance), данъчен кредит за дете (Child Tax Credit), нямат право на данъчен кредит за работа 
(Working Tax Credit) и имат годишен доход от  £16,190 или по-малко. Някои общини подпомагат самотните 
родители и семействата с ниски доходи с покриване на разходите за училищни униформи. 

Образованието във Великобритания е безплатно за деца от 5 до 18 год. като е задължително до 16 
години. Посещаването на училище обаче не е задължително, детето може да бъде обучавано и в домашни 
условия.117

Семействата с брак или такива в съвместно съжителство могат да ползват помощ за семейна двойка 
(Married Couple’s Allowance). С тази помощ женените двойки могат да намалят данъците си с между £322 и 
£835.50 на година.

Наредбата относно отпуската за бащинство и осиновяване (Paternity and Adoption Leave 
Regulations) от 2002 г. дава на бащата (съпруг или партньор, вкл. от същия пол/еднополови двойки) право 
на бащински добавки (paternity benefits) и ако работи, би могъл да получи законоустановено платено ба-
щинство  (Statutory Paternity Pay) в размер на една или две седмици бащинска отпуска (paternity leave).118 
Бащинска добавка (платена бащинска отпуска) може се изплаща и при осиновяване на дете, както и когато 
детето е от сурогатна майка. В случаите, в които бащата няма право на задължителна бащинска отпуска 
(вероятно поради факта, че не е работил достатъчно дълго и не е плащал съответните осигуровки), в за-
висимост от договора му с работодателя, може да има право на добавка към доход (Income support) по 
време на бащинската отпуска. Право на платена допълнителна бащинска отпуска до 26 седмици бащата 
има, ако детето е родено преди 5 април 2015 г. или е осиновено преди тази дата. Тази отпуска може да се 
ползва само, ако майката се е върнала на работа. С промени в закона от 2011 г. бащата може да ползва 
отпуска за гледане на дете, дори когато майката не е използвала цялата отпуска за майчинство, но се е 
върнала на работа.  Законът дава право и на споделена родителска отпуска, при същите условия, като 
тази отпуска може да се ползва след като отпуската по майчинство и бащинската отпуска са използвани. 
Споделената отпуска може да се използва на части до навършване на 1 година на детето или 1 година от 
осиновяване.

При осиновяване на дете, осиновителят има право на платена отпуска за осиновяване.119 Родителят 
има право на такава отпуска ако е работил най-малко 26 седмици преди информиране на работодателя, че 
осиновява дете. Продължителността на отпуската е 52 седмици, като през първите 6 осиновителя получава 
90% от седмичното си възнаграждение, а през останалото време по £139.58. Допълнителната отпуска за 
осиновяване е 39 седмици.

Всеки работещ поне една година родител има право да ползва родителска отпуска120, с цел да се 
грижи за детето. Продължителността на родителската отпуска е 13 седмици на дете.121 И двамата родите-
ли имат право на неплатена родителска отпуска, ако са работили минимум една година при един работо-
дател. 

Семействата с ниски доходи и данъчни облекчения, могат да получат еднократна субсидия за май-
чинство (maternity grant) от Социалния фонд (субсидията се нарича още субсидия за майчинство „сигурен 
старт“ (Sure Start maternity grant), на стойност £500, която е в подкрепа на разходите им за новороденото. 
Тази субсидия трябва да бъде поискана до навършване на 1 година на детето. Родители, които са бежанци 

116. ‚Universal Infant Free School Meals‘ scheme.
117.  Education Act 1996
118.  Paternity and Adoption Leave (Amendment) Regulations 2008
119.  Paternity and Adoption Leave (Amendment) Regulations 2008
120.  The Maternity and Parental Leave etc. Regulations 1999, part III – Parental care, art. 13
121.  The Maternity and Parental Leave etc. Regulations 1999, part III – Extent of en  tlement, art. 14
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и са подпомагани от Националната служба за подпомагане на бежанци (National Asylum Support Service 
(NASS), не могат да получат субсидия за майчинство, но могат да кандидатстват за еднократна помощ в раз-
мер на £300 до две седмици от раждането на бебето.

Раждаемостта във Великобритания през 2014 г. е 1,9 деца на жена. Възходящата тенденция се дължи 
на развиващото се законодателство и все по-голямата подкрепа към семействата. Официалните данни от 
преброяването през 2011 г. показват, че английските жени раждат с 18 %  повече деца в сравнение с 2001 
г. (повишение средно от 1.56 деца на жена през 2001 г. до 1.84 деца десетилетие по-късно). Част от обясне-
нието на този скок е успешното лечение на безплодието, като все повече жени раждат между 30 и 35 г., и 
повишения брой мигранти второ поколение, които раждат деца, като ¼ от общия брой от новородените са 
от новопристигнали майки имигрантки. Социалните разходи на Великобритания през 2014 г. са 15 % от БВП, 
като разходваните средства само за семействата и децата са 16,4 млрд. лири (от общо социални разходи в 
размер на 112,4 млрд. лири).   

Изготвила: адв. Мария Стоева
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ЧАСТ 3 
Семейството и неговите функции 
от гледна точка на психоанализата
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Въведение

В този кратък преглед на начина, по който психоанализата разбира и изучава семейството, ще се оп-
итаме да представим основните схващания на френския психоаналитик Жак Лакан122 и неговата школа. Из-
борът ни се обуславя от актуалността на неговото учение и на факта, че той ни предлага и инструментите, с 
които да отговорим на субекта на нашето време. Време, в което символичният порядък е много крехък, а 
науката и технологиите го подчиняват на разрастващите се „обекти на наслаждение в повече“, на играчките 
на наслаждението123, както отбелязва Ан Лизи в студията си „Жак Лакан ни учи и днес“ (Лизи Ан, 2012).124 
Творчеството на Лакан е един непрестанно променящ се процес. Той „се вслушва в дълбоките преобразува-
ния в културата и се опитва да предвиди техните последствия“.125 

В своето развиващо се учение, което следва пулса на времето, Жак Лакан не ограничава психоанали-
зата до едно елитарно островче, вкопчена в традиционните ценности, гарантирани от Бащата в Едиповия 
комплекс. Така през 1967 г. той пише: „Ще настъпи време, когато ще се разбере, че да бъдеш психоаналитик 
може да е позиция в обществото“ (Lacan J. по Ан Лизи, 2012). Сега сме свидетели, че това време настъпва и 
„социалната функция“ на психоанализата вече е реалност. Психоанализата излиза от своята кула от слонова 
кост и навлиза в полето на социалните грижи, в болниците, детските центрове, затворите. Тя присъства в 
града и разговаря с обществените власти. Психоанализата се превръща в това, което Жак-Ален Милер на-
рича „Многофункционален обект“ (Miller, J.-A., по Ан Лизи, 2012), и без да губи своята душа на неизменен 
пазител на уникалността на всеки субект, без да отстъпва от това, което няма да може да си намери място 
в нито една система, психоанализата понякога е единственият подслон за съвременния субект, именно за-
щото не предлага масови решения. Това, че психоанализата „се отваря за начини на употреба, различни от 
първоначалното й предназначение, не означава, че ние я адаптираме към съвременните форми на капита-
листическия дискурс“, казва Ан Лизи. 

Свидетелства за ефектите от срещата на приложната психоанализа, ориентирана от учението на Жак 
Лакан, със социалната сфера, с полето на закрила на деца в риск, с приобщаването на деца със специални 
образователни потребности, с грижата за деца с психично страдание и хора с онкологични заболявания, 
можем да намерим в текстовете, представящи работата на сдружение „Дете и пространство“ в сборника, 
посветен на 10-та годишнина от основаването му.126  Текстовете, включени в сборника „Поглед отвътре“ ни 
дават идея за срещата на приложната психоанализа и интензивната и многолика работа в една пенитенци-
арна институция. 

В своя текст „Жената, изтърпяваща наказание и нейните външни опори. Значението на семейната 
история и културната принадлежност“ авторите Диана Асенова и Станимира Начева ни говорят за послед-
ствията от смущенията във функциите на семейството като социална институция, която осигурява приобщава-
нето на детето в света на човешката култура.127 Те изследват влиянието на културната принадлежност и на се-
мейството върху начина, по който жените, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, осмислят живота си и 
това, което им се случва. „В срещите си с жените, изтърпяващи наказания, често се натъкваме на идеализация 
на родителските фигури и на периода на детството. Значителна част от тях описват детството си като „много 
хубаво”, „напълно нормално”, „спокойно” и дори „щастливо”. Авторите смятат, че тази „идеализация служи 

122.  Жак Лакан e френски психоаналитик (1901-1981), един от големите тълкуватели на историята на фройдизма и единственият, 
който дава на фройдовото творчество философска основа и я освобождава от биологическата й обвързаност (виж: Речник по 
психоанализа на Е. Рудинеско и Мишел Плон).

123.   „наслаждение” е сложен термин в психоаналитичното учение на Жак Лакан. В Семинар VII терминът е употребен като „излишък 
на живот”, „прекомерна виталност”. В Семинар X и Семинар XVII – като „задоволство, отиващо отвъд принципа на удоволст-
вието”, „това, което принуждава субекта постоянно да се опитва да престъпва забраните, наложени на неговото задоволство, 
отвъд принципа на удоволствието”. Резултатът от престъпването на принципа на удоволствието не е задоволство, а болка и 
страдание. В тази връзка е известна аналогията на Лакан по отношение на наслаждението, че „започва като гъдел и завършва 
с изгаряща болка”

124.  Лизи Ан, Жак Лакан ни учи и днес в сб. „Бащите днес“, СИЕЛА, 2012, 13-21
125. Същият източник, стр. 19
126.  „10 години сдружение „Дете и пространство“. Как да отворим пространство за срещи с детето, с неговите родители, партньори 

и изобретения“, съст. Банова, В., София, 2014
127.  Асенова, Д., Начева, Ст., Жената, изтърпяваща наказание и нейните външни опори. Значението на семейната история и култур-

ната принадлежност в: „Поглед отвътре“, сборник в подкрепа на участниците в процеса на ресоциализация и интеграция на 
жени, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвора в Сливен, съст. Банова, В., София, 2015
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като въображаема опора в настоящия живот на жените и поставя ясна разграничителна линия по отношение 
на живота им преди и сега. Оставайки в плен на идеализираната си представа, жените успяват да се себесъх-
ранят, но и да се капсулират що се отнася до затрудненията, които са ги довели в затвора“. 

Сходна тенденция Диана Асенова и Станимира Начева наблюдават и във връзка с идеализирането на 
родителските фигури, което понякога придобива проблематичен характер. Те съотнасят тази тенденция към 
случаите, при които бащата не е успял да присъства в достатъчна степен на семейната сцена и не е въвел де-
тето в изискванията на социалния ред. „Бидейки вплетени в представата си за родителския идеал и лишени 
от възможността да му се противопоставят в реалната си среща с родителя, жените често не успяват да се 
отделят от собствената си представа и са обречени да живеят, ориентирани от нея“. Този малък пример от 
срещата на приложната психоанализа с жените, изтърпяващи наказание “Лишаване от свобода”, илюстрира 
и ни въвежда към темата за семейството, като социална институция и функциите на бащата и на майката.

1. Семейството като социална структура
Психоанализата, ориентирана от учението на Жак Лакан, е призована да изобрети начини, по които 

да отговори на страданието на съвременния субект и неговите затруднения, които са различни от носталгия-
та по стария ред на Бащата. Тук е мястото да кажем, че „делото на Фройд, продължено от Лакан, се форму-
лира, разгръща и подрежда, изхождайки от въпроса за бащата“.128  

Фройд разкрива специфичните чувства и отношения, които съществуват в едно семейство между май-
ката, бащата и детето/децата. За да представи и сподели своето откритие, той го назовава Едипов комплекс 
и показва, че малкото момче не е способно само да обича и да се възхищава на баща си, дори той да из-
глежда най-силният, най-добрият и най-мъдрият от всички същества. Твърде рано се появява другото лице 
на тази сантиментална връзка. Бащата също така бива разпознат като този, който изненадващо смущава 
живота на нагоните на момчето, той става модел, на който не само че иска да подражава, но също и да го 
отстрани, за да заеме неговото място. „Нежните чувства съжителстват с враждебните чувства по отношение 
на бащата и това продължава често през целия живот, без едните да могат да унищожат другите. Именно в 
такова съжителство на противоположности се състои характерът на това, което наричаме амбивалентност 
на чувствата“ (Freud, S., 1995).129 

Чрез посредничеството на бащата, който въплъщава закона, забраняващ кръвосмешението, човешко-
то дете се отделя от тази, която го е родила и се грижи за него. Фройд и Лакан първо поставят акцента върху 
цивилизиращата стойност на бащината функция, поради това, че тя съдържа тази функция на назоваване. 
Тази бащина функция на езика и на разпознаване на мястото на субекта го въвежда в порядъка на социал-
ната легитимност. Именно тя прави възможно превръщането на детето в индивид, отговорен за своя избор 
и своите действия. От страната на бащината функция се разполага и неговата възможност да казва „да“. Да 
се казва „да“ на новото, което носи всеки един субект с появата си на света, може да го направи отговорен 
и способен да приеме задължението да отговаря и да носи отговорност. Но както казва Филип Лакаде в 
студията си „Да издигнеш баща си и да спасиш майка си“, съвременната клиника, психопатологията на еже-
дневието, клиниката на неврозите „ни учат, че субектът, вместо да става действащо лице на собственото си 
съществуване, си остава по-скоро марионетка на една семейна история, на която се предоставя сляпо“. 

1.1. Семейните комплекси
През 1936 година се появява първият голям труд на Лакан, който бива поканен от  психолога Анри 

Валон да участва в написването на Енциклопедия, която той подготвя и която включва  три глави: Семей-
ството – Училището – Професията. Интересът на Лакан е насочен, обаче, преимуществено към появата и 
перипетиите на субекта. Истинското заглавие на неговия текст е „Семейните комплекси при формирането 
на индивида“.

Жак-Ален Милер отбелязва, че преди Леви-Строс той (Лакан) загатва за сложността на формите на 
роднинството, като казва, че „ начините на организация на властта в семейството, законите на нейното пре-

128.  Лакаде, Ф., Да издигнеш баща си и да спасиш майка си в сб. Белезите на различието. Какво научихме от децата, които растат 
без родители и тези, които се грижат за тях, София, 2006, стр. 134

129. Freud, S., Sur la psychologie du lycéen à Résultats, idées, problèmes, I, PUF. 1995, p.230
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даване, понятията за потомство и за родителството, които са свързани с нея, законите на унаследяване и 
правоприемство, съчетаващи се с нея, и най-сетне тясната връзка между нея и законите на брака [...]. Тяхна-
та интерпретация ще трябва да бъде изяснена от сравнителните данни на етнографията, историята, правото 
и социалната статистика“. Всичко това, казва Лакан, утвърждава семейството като институция.

 В своя труд „Семейните комплекси при формирането на индивида“ Жак Лакан предлага като ключ 
към теорията на развитието и на психопатологията понятието за комплекс. Както той сам се изразява това 
понятие не е представено от гледна точка на психоанализата, а в обобщена формула и е противоположно 
на понятието за инстинкт.

Лакан разглежда семейството като институция, което ще рече като символична инстанция, като по-
ставя акцент върху относителността на матриархалните и патриархални структури или казано по друг начин, 
върху тяхната природа на подобия. Той доказва това като настоява върху доминирането на културните фак-
тори над природните и обяснява в каква степен опитите да се сведе семейството до един биологичен факт 
или до един теоретичен елемент на обществото почиват „върху реални конвергенции между хетерогенни 
причини“. Семейството е социално, но също така има и семейна природа, така нареченият семеен произход. 
Всяко семейство – родно, осиновителско или приемно – е една социална структура. Това означава, че то 
съдържа връзките между съществата, които го изграждат, основани на общуването, ролите, функциите. Тези 
връзки също са регулирани от закони, което означава, че в по-голямата част от случаите те не са следствие 
от каприза на един от родителите (Holvoet, D., 2011).130

Семейството е не само място, в което се концентрират чувства на обич, нежност, топлота и привър-
заност. То е също социална структура, която (като всички социални структури) има една цел: да регулира 
чувствата между детето и родителите, като например сдържа несъзнаваното наслаждение между майката 
и детето (Лакаде, Д., 2002).131 В едно семейство не всичко е позволено. Законът за забрана на кръвосмеше-
нието, който е активен, без да бъде изказван и който забранява сексуалните връзки между родители и деца, 
между братя и сестри, е всеобщ. Семейството социализира малкото дете и в същото време служи за посред-
ник между него и по-широкото обкръжение. То позволява на детето някой ден да напусне своите родители 
и да се интегрира в обществото.

Семейството е тази социална структура, която посреща детето, независимо от това дали то е прието 
добре или зле, дали е желано или не, дали е добре дошло или не.132 Бащата и майката, имат определена 
функция, която се простира отвъд любовта към децата. Родителите упражняват тези функции без да ги съз-
нават, те не са част от съзнателното поведение.133 

1.2 Символичното и родството. Функцията на бащата
В книгата на френския етнолог134 Жан Кюзание Сватбите на Марко, посветена на митовете и ритуалите 

в България, т.нар. символичен баща (понятие идващо от психоанализата, но на практика отдавна съществу-
ващо в нашата народопсихология) е умело изобразен чрез сватбените ритуали. Авторът наблюдава сватбени 
обичаи в Банско и описва 3 начина на родство, представено в българската общност.

Чрез бащата, чрез родството, детето е включено в символичния свят135,  който управлява роднинските 
връзки. Кой е този баща? Символичният баща няма връзка със зачеването. Както справедливо отбелязва 
Жак Лакан, продължението на поколенията в реалното136 не представлява такъв голям интерес у хората, ка-

130.  Holvoet, D., L’enfant des complexes familaux à: Peurs d’enfants, NAVARIN, 2011, p. 147-154
131.   Лакаде, Д., Семейството – първата структура за посрещане на детето в сб. Посрещането на детето. Законите на гостоприемството, 

София, 2002, 55-66
132.  Роа, Д., Законите на гостоприемството в сб.: Посрещането на детето. Законите на гостоприемството, София, 2002, 7- 24
133.  Лакаде Ф., Детето и семейството като място за посрещането му в света в сб. Посрещането на детето. Законите на гостоприемството, 

36-55
134.  Изследовател на обичаите и културните традиции (бел. авт.).
135.  Това е представата за околния свят, която си създаваме с помощта на езика. Така например езикът ни дава възможност да си 

представяме събития, на които не сме били свидетели. Например, когато слушаме рецитация на стихотворението на Иван Вазов 
„Опълченците на Шипка”, ние можем да си представим в детайли как битката е протекла.

136.  Това е третият  регистър на психиката, онова, което не може да се каже, да се напише, да се представи в образ, което убягва на 
нашето разбиране. За всеки един от нас реално е животът на нашите влечения, които имат организираща функция по отноше-
ние на психичния ни живот, но това става без нашето знание. Останалите два регистъра са: символично – регистърът на думите, 
на езика и въображаемо – регистърът на образа, на представата. 
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къвто предполагаме. Той не отрича функцията на реалния баща при зачеването, но отбелязва, че всеобщият 
интерес не е насочен към създаването, защото всеки знае, че, за да се направи дете е необходим биоло-
гичен баща. Всъщност това, което винаги е интересувало и интересува хората, е пораждането на душата от 
духа на бащата. 

 Лакан обяснява, че в примитивните общества символичният баща може успешно да се оприличи на 
фонтан, на извор, който бди над общността, това е духът, който дава живот на общността.

Символичният баща е духовен баща и цели да подпомогне бащата – този, който дава своето име. По-
някога е трудно да ги различим, но това разграничение ясно се вижда в религията. 

В монотеистичните религии Бог винаги изпълнява функцията на символичен баща, който дарява сло-
вото си на своите деца и чиято всеопрощаваща любов оказва гостоприемство на света за всеки и за всяка. 
Така Бог, във функцията си на символичен баща, се превръща в духовна опора на тези, които вярват в него. 

Нека се върнем към трите начина на родство, описани от Жан Кюзание в Сватбите на Марко.

Първо съществува бащата, който дава живот, който предпазва, обучава, храни, разпределя благата. 
По време на сватбата неговата роля е обрисувана като на този, който приема в своята къща и дава храната. 
Той има посредствена роля, което се отразява в употребата на думата татко. Тази дума не изказва почит и 
уважение. 

В българския език думата, която се използва, за да се изрази уважение е дядо, например: изразите 
дядо поп, дядо Господ. Т.е. символичният баща е извън реалния баща.

Друго близко родство е това с кума, който е и кръстник. Той осигурява символичното родство, въплъ-
щава религиозния авторитет както при кръщенето, така и при сватбата. Той е гарант (като баща), за когото 
важи законът за забрана на кръвосмешението и този закон се разпростира и върху сестрите, и дъщерите 
на младоженците и кръщелниците. Тази функция е наследствена – предава се на неговото потомство. Ако 
кумът умре, тя се поема от неговия син. На сватбата в Банско кумът пожелава голямо потомство: „Да сте 
живи и здрави сто години, всяка стая в къщата да е пълна с деца!” Неговата роля е свързана с потомството 
и той е един символичен баща. Ж. Кюзание ни показва, че кума е фигура, към която кръщелникът изпитва 
уважение. 

Ж. Кюзание описва и трети начин на родство – сродяване чрез купуване. Като че ли този начин на 
сродяване успешно въплъщава призива към духа на бащата. Тази молба се отправя, когато духът, който бди 
над семейството, не си е свършил работата. Това е зов към един нов дух – по- благосклонен, по- благопри-
ятен, един вид заклинание срещу лошия късмет. “Купува” се дете, най-вече, за да се осигури една друга 
роднинска последователност в поколенията. Набавя се друго родство на детето, което вече се е появило в 
семейството.

 Ето как Кюзание описва причините за сродяването чрез купуване: когато детето е болно, в семейство-
то има последователна смърт на деца, детето е преживяло инцидент, застрашил живота му и т.н.

Тогава детето се “купува” с малка церемония (символично се дават няколко монети) и двете семей-
ства се сродяват. Възрастният, който “купува” детето, има символичната функция на кръстник/кръстница. 
Родителите винаги се обръщат към човек, който вече има славата, че носи добър късмет. 

Този обичай все още е жив в Банско. Веднъж, по време на обучение на специалисти, работещи в Цен-
тър за деца с увреждания в Банско, когато лекторът споменава за този обичай и пита присъстващите дали 
знаят за него,  две млади жени спонтанно възкликват: „Аз съм купена” и „А аз купих сина на една приятелка.” 
(Банова В., 2014)137 

Оказва се, че първата жена боледувала често като дете. Когато е на пет години родителите й решили 
да я продадат на своя близка с добър късмет. Първата нощ след церемонията по купуването детето останало 
да спи в дома на новата си кръстница и се изплашило, че родителите му ще го оставят там завинаги.

 Втората млада жена преди няколко години купила сина на своя близка, който също бил в предучи-
лищна възраст. Оттогава за малкото момче тя е най-важният човек, то очаква тя да присъства на всичките му 
празници, а нейните подаръци са най-ценените от него.

137. Банова, В., Съвременната представа за детето. Функциите на майката и бащата в сб. Връзки, раздели, срещи, ДАЗД, 2014



  •   73

В тези практики има зов за един нов символичен елемент, по-благоприятен от първия, който изяснява 
функцията на кръстника, а именно неговата духовната роля. Можем да отбележим, че чрез това символично 
свързване, забраната за кръвосмешение се разпространява върху двете семейства, което вече ни показва, 
че в една и съща функция са обвързани символичния закон и сексуалността. 

Потвърждение за това са думите на една над 90 годишна жена от Добринище. Тя няколко пъти е купу-
вала деца, на които им се е случило нещо лошо – едно от тях паднало във водоем, друго боледувало тежко 
и т.н. Тя споделя, че по време на церемонията винаги произнася следните думи: „Купувам те, чедо, на мой 
късмет!” В този случай ясно се вижда, че символичният баща е функция и тя може да бъде изпълнявана и 
от жена138. 

Трябва да се отбележи също, че това, което се случва в реалността винаги изпреварва символичното – 
символичното започва да действа след появата на нова реалност и то не може да се предвиди. 

Илюстрация за това ни дава Филип Лакаде, като се позовава на романа на Антон Дончев „Време раз-
делно“. 139 Той си задава въпроса „Как да открием онова, което е направило за Манол, изоставеното дете, от 
Името на бащата символична функция“? (Лакаде, Ф., 1999)140 Според него хайдутинът Караманол е този, кой-
то намира детето в гората, където го е изоставила майка му и го взема, за да го нахрани. Той поема бащините 
грижи за това дете. „За латинците, да отглеждаш дете е функция на бащата, който вдига детето от земята и го 
приканва да гледа света“, казва Лакаде141. Именно на бащата се пада отговорността да представи на детето 
света и да представи него самото пред света. По-нататък Лакаде обяснява, че Караманол се движи от село на 
село, за да се спаси от турците. Така той поверява пеленачето на майки кърмачки, след което отново хваща 
гората. По този начин Манол се сдобива със сто млечни братя. Тук виждаме бащината функция, която на 
мястото  на кръвните връзки поставя символични връзки – братята на Манол, които той получава чрез мля-
кото, което техните майки му даряват. Когато малкият Манолчо започнал да се изправя на крака, Караманол 
бива смъртно ранен в една престрелка. Преди да умре, той успява да направи кавал от цевта на пушката си, 
с която девет години вардил двата прохода. „А когато надул кавала и кавалът просвирил, потътрал се назад 
в гората – да умре някъде в пущинаците, като див звяр, да не могат враговете да се гаврят с главата му“ (по 
романа на Антон Дончев „Време разделно“). Малкият Манолчо той поверява на дядо Галушко Белия. „На 
храненика си оставил само железния кавал“. Именно дядо Галушко вписва детето в символичния порядък 
като решава да го кръсти Манол, на името на неговия баща осиновител. По-късно го наричат Манол стоте 
братя. Следователно, казва Филип Лакаде, „дядо Галушко е вектора, който въплъщава закона в желанието 
на Караманол. Желанието на Караманол се вписва по този начин в предаването за неговия син-храненик 
според два регистъра“:

- Този, който веднъж умрял, дава името си на своя син – Манол, син на Караманол. Но затова е 
необходимо посредничеството на трети, дядо Галушко, който така въплъщава тази функция на 
Другия, придавайки автентичност на вписването на Манол и означаващата.142 Благодарение на 
това, Манол бива осиновен от едно желание, синът на означаващата Караманол;

- Този, който дава обект – кавала – този реален обект, издялан от цевта на пушка, от която ни-
кога не се е разделял. Обект извън тялото, с който Караманол прави тяло, става тук еквивалента 
на фалическия дар. Той е истински символ на това, което се предава от баща на син. Той играе 
ролята на означаваща на желанието на Караманол, означаваща на неговата липса. Той ще за-
еме в живота на Манол, както и в този на неговия син, една специфична символична функция, 
илюстрираща съпротивата срещу турците, която се препредава от бащата  осиновител на сина. 
Този кавал служи на Манол да се свърже с означаващите на своя баща хранител. Този обект 
илюстрира онова „което е свидетелство за желанието на бащата“. Това е инструментът, чрез 
който гласът на бащата непрекъснато прави така, че да бъде чуван. Манол ще го използва, за 
да бъде чуван от Другия, по същия начин синът му Момчил ще свири вечер, за да призовава и 
да кара да се чуе съпротивата на българския овчар. „Никога Караибрахим не ще успее да въз-

138. Същият източник.
139. На френски език романът е преведен със заглавието „Стоте братя на Манол“.
140.  Лакаде, Ф., Как детето се свързва, осиновява и разделя от другия? в сб.: Да растеш без родители, София, 1999,171-184
141. Същият източник.
142.  „означаващо” е лингвистичен термин за дума, която облича със слово определено съдържание – „означавано”. Интересното 

в общуването е, че една и съща дума може да бъде важно означаващо за единия събеседник, а за другия не, или просто да 
означава различно означавано.
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тържествува над кавала присмехулник. Караибрахим, най-могъщият човек полудява от гняв, 
отказвайки да признае неуспеха на неговата ислямизация“, заключава Филип Лакаде.143 В края 
на цитираната студия той се позовава на един разговор между Манол и Мирчо, малкия му син, 
за да приключи с историята на Манол. Манол обяснява на сина си, че него, сирачето, не е имало 
никой, нито да го хвърли в кладенеца, нито да му обясни кои са сарацините. Навсякъде, където 
сарацините отивали да вземат деца, за да ги правят еничари, първо им давали сирачета. И това 
било справедливо, защото завръщайки се, сирачето не би могло да заколи баща си. Еничарите 
били деца, които сарацините вземали, за да ги превърнат в диви и кръвожадни животни, които 
по-късно насилствено променяли вярата на хората. „Затова им давали да ядат човешко месо. 
Така българинът Страхил става най-страшния еничарин Караибрахим“.144

- Дядо Галушко – бащата осиновител на Манол – има двама сина. Но той приемал Манол като 
собствен син. Така в деня, в който сарацините дошли, вместо да им даде сирачето Манол, той 
им дава своя по-малък син. „А мене запази, казва Манол на сина си, защото нямало кой друг да 
ме закриля“ (Атон Дончев, „Време разделно“).

С помощта на символичното човек се опитва да осмисли новото, което му се случва или с което се 
сблъсква. Не може да се назове всичко за реалното, за съществуването на едно новородено; не е възможно 
да се овладеят явления като смърт, раждане, болести и т.н. Достатъчно ли е да има символичен баща?

Бащата, който дава своето име на детето, е посочван от майката и е свързан с нейното желание. Той не 
може да бъде само символичен баща. Желанието на бащата не трябва да е анонимно: първо, бащата е мъж 
по отношение на една жена и второ, майката уважава думата на мъжа. Желанието на майката е насочено 
към един мъж, който не е анонимен. Най-често майката посвещава детето на бащата (на мъжа) и за това, 
ако не съществува някой, на когото може да бъде посветено (дарено) детето, то може да бъде изоставено. 
Желанието на майката има едно име (това на бащата) и детето е отделено от майката чрез това желание, 
свързващо майката и бащата. Майката принадлежи не само на детето, но също и на бащата. При наличието 
на тези условия детето се развива добре и е способно да поеме своя път в живота, който е избран от него, 
негов собствен. Функцията на родителите е да придружават, а не да притежават. Защото превърне ли се в 
нечия собственост, детето губи своята идентичност, за което то заплаща висока цена, която може да варира 
от липса на самостоятелност и инициативност до прояви на психично страдание (Банова, В., 2014).145 

Майката може да придава значение на мъж, който не е бащата, понякога може да се касае за нейния 
собствен баща, но това не остава без последствия върху детето.

Случай от практиката на Даниел Лакаде146

Това е случаят на една майка, осиновила дете на шест-месечна възраст. Тя е разтревожена от грубата 
проява на един симптом при нейната дъщеря – нощно напикаване.

Жената през цялото време била притеснена от въпросите на дъщеря си. Страхувала се да й каже, че е 
изоставена от биологичната й майка веднага след раждането. За нея въпросите на детето се отнасяли само 
до майката и не предполагала, че то мисли и за бащата. Тя останала изненадана, когато дъщеря й настоя-
ла да разгледа книга, в която се разказвало за осиновени деца, книга, която те разглеждали заедно много 
пъти преди това. Но точно в този ден малкото момиченце настоявало върху съществуването на бащи. На 
страниците имало снимки на семейства, на които се виждали деца от всички раси с майка и баща до тях. 
Момичето избрало една снимка и казала: Това тука е моят баща. Изненадана, майката й отговорила: Но не, 
аз вече съм ти го казвала, ти си имала само майка. Именно тя те е оставила в Дома. Тя не разбрала, че това 
малко момиче създало партньор на въображаемата майка и чрез своя симптом – нощното напикаване, то 
се идентифицирало с немощния си баща и го подкрепяло в неговата функция.

143  Лакаде, Ф., Как детето се свързва, осиновява и разделя от другия? в сб.: Да растеш без родители, София, 1999,171-184
144.  Същият източник.
145.  Банова, В., Съвременната представа за детето. Функциите на майката и бащата в сб. Връзки, раздели, срещи, ДАЗД, 2014
146.  Даниел Лакаде е психиатър, психоаналитик от Школата на Фройдистката кауза, има богата практика в работата с деца с 

психични страдания, които посещават специализирана детска градина.
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Не е достатъчно да имаш име, за да се впишеш в една роднинска последователност и да й дадеш про-
дължение. Необходимо е желанието на един баща към една жена да е подкрепено от символичния закон – 
бащата да припознае своите деца като продукт на това желание и това желание да продължава да се отнася 
към една жена, изграждайки основата на закона за забраната на кръвосмешението.

1.3 Функцията на майката147

Нека припомним функцията на майката: майката е тази, която дава грижата. Тя е тази, която храни, 
мие, преоблича, къпе… Но трябва да се отбележи, че грижите на майката към детето са носител на един 
особен интерес (Роа, Д., 2002)148, а именно – тези грижи не се осъществяват по неутрален начин, тя не ги 
полага само, за да отговори на потребностите на детето. Основната причина да го прави е, че те й доставят 
удоволствие, тя изпитва удовлетворение от грижите. Те са индивидуализирани в смисъл, че произтичат и 
отразяват тази особена връзка, която майката има единствено със своето дете.

 Начинът на присъствие на детето, възприеман посредством неговите потребности, остава винаги 
загадъчен за майката. Винаги отвъд плача, отвъд кърменето, смяната на пелените, къпането, ласките, витае 
един въпрос, който се формулира като: Какво иска то? Какво иска от мен? Това е загадка, защото не се касае 
за интелектуален въпрос, а за въпрос, на който тя може да отговори само като го гушка и му дава храна. То-
плината, миризмата и шумовете на майчиното тяло успокояват детето и му носят сигурност чрез усещането 
за нещо познато.

 Съществуват и други случаи,  в които това измерение на загадката предизвика чувства на тревога 
и страх, които парализират майката в нейния отговор и я карат да се чувства безпомощна. Ето защо някои 
майки казват: По-добре ще е, когато пораснеш и можеш да кажеш какво искаш. Поради факта, че не гово-
ри, за тези майки бебето се въплъщава в една императивна воля, която не минава през езика. Воля, която 
командва, заявка, която може да съсипе, да разруши партньора. Не е рядкост някое дете да въплъти за май-
ката един особено жесток Свръх-Аз149, който се налага насилствено. Точно в този случай се установява, че 
потребностите на детето не представляват за майката загадка, а сигурност: детето е  една уста, която трябва 
да бъде нахранена, дупе което трябва да подсуши, плач, който трябва да се успокои.

В най-добрите случаи, нещата се представят единствено по този начин:    потребностите на детето се 
приемат като въпроси, адресирани към майката и на които тя ще се опита да изобрети отговори. Нейните 
изобретения, това са нещата, които говори на детето. Тя изобретява един нов език, наречен майчин език 
(Роа, Д., 2002)150. Най-често казваме „майчин език“, когато имаме пред вид езикът, който сме научили от на-
шите родители и от нашите учители, но те не са го измислили, а са ни го предали така, както са им го предали 
техните родители. Даниел Роа настоява, че за да могат нашите майки да ни пре-предадат майчиния език, е 
трябвало да го изобретят, като език, който може да бъде посланик на отговорите, изработени от тях, за да 
разрешат загадката на нашето присъствие на този свят.

 Според Даниел Роа в това се състои гениалността на езика, той е всеки път изобретение на този, който 
е уловен в него и в същото време е предаване на начина, по който е бил получен. Факт, установен в наблю-
дението е, че майките изобретяват множество нови думи, за да говорят на своите деца. 

Свързването на тези две явления – изобретяването и предаването на езика е основно, защото, ако 
езикът е само изобретение, детето ще се окаже подложено на чистия каприз на майката, а ако е само пе-
дагогическо предаване, то тогава той е изпразнен от всякакво желание, насочено към детето, като по този 
начин го оставя без убежище в търсенето на идеята какво се очаква от него. Някои ранни смущения на езика 
и на речта са свързани с недостига на майчин език, разбиран като находка на майката, за да окаже гостопри-
емство на потребностите на детето.

147.  Роа, Д., Законите на гостоприемството в сб. Посрещането на детето, френско-български обучителен проект Да растеш без ро-
дители, София, 2002.

148.  Същият източник стр. 15-19.
149.   Това е понятие, въведено от Зигмунд Фройд в психоанализата, което е придобило много широко разпространение. С него се 

означават интернализираните норми на поведение, табута, ограничения, които регулират поведението и оказват натиск върху 
Аз-а. Лакан казва за Свръх-Аза, че е безмилостен в своя натиск и в своето изискване трябва.

150. Същият източник.
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Майките не само говорят на своите деца – те правят мимики, люлеят ги, галят ги, мърморят, крещят, 
но и понякога мълчат. Именно за това всеки майчин език е изобретение, защото тези мимики, жестове и 
интонации са това, което дава съвсем специфична стойност на думите, които всички казват, на жестовете, 
които всички правят и които майките вземат от общия склад, за да говорят именно на това дете. Това е 
много важно, защото в тази стойност, която майката придава на думите, субектът (детето) ще може (или не) 
да прочете стойността, която той има, или която няма за тази жена. Приложната психоанализа (Банова, В., 
Жупунов, Л., 2014; Мечкунова, Б, 2014; Банова, В., 2014; Банова, В., 2015) 151 ни дава непрекъснато и много 
примери за това, че полагането на грижи, адаптирани към потребностите на детето, не се състои единствено 
в даването да суче, подсушаването, слагането да спи, а и в изобретяването на майчин език, който приема и 
придружава неговия собствен начин да се храни, да бъде подсушавано, да спи. Това е език, който не знае 
всичко и който умее и да мълчи, за да остави детето да изобрети само своите собствени отговори.

2. Кризата на семейството в съвременния свят
В статията си „Семейството – за какво служи то, каква е неговата функция”152 Даниел Роа разграничава 

два аспекта на семейството, които тази „криза” засяга. 

От една страна това е криза в „начините на употреба”, криза в нравите, която променя социалната ти-
пология на семейството. На мястото на традиционното „нуклеарно” семейство, състоящо се от баща, майка 
и деца се появява множество от различни видове семейства: двойки в съжителство; семейства с един роди-
тел; семейства, образувани от следващи бракове на партньорите с природени и доведени деца; семейства 
на сключили еднополов брак партньори. Появяват се различни начини на сдобиване с дете – чрез сексуален 
акт, чрез осиновяване, чрез прокреативни методи с медицинска намеса като оплождане „ин витро”, програ-
мирана овулация, донорство на яйцеклетки, на сперма и на ембриони, сурогатно майчинство. 

Както казва Гил Кароз в статията си „Модерното семейство”153: „Традиционното семейство не е изчез-
нало. То е все още тук, но е загубило своята хегемония. Това е само един от възможните договори, подхо-
дящи за създаване на едно семейство, измежду едно безкрайно многообразие от съществуващи възмож-
ности, които не са йерархично подредени”.   В текста си „Семейните комплекси”154 Жак Лакан коментира 
постепенното свиване на големия семеен клан в малкото съпружеско семейство, като уточнява, че в истори-
ята на семейството, съпружеското семейство е една по-сложна форма спрямо разширените семейства, свър-
зани с племенната и клановата структура. Формата на семейство с един родител всъщност не е опростяване, 
а обратно – усложняване, защото всички функции на семейството се въплъщават в един единствен родител.

Вторият аспект, който отчита как семейството в съвременния свят е засегнато,  е кризата във „функ-
цията”. Модерното семейство не върши добре работата си, така че ние сме свидетели на упадък на авто-
ритетите, което води до увеличаване на антисоциалните поведения и на насилието, особено в периода на 
юношеството. Този упадък най- вече се свързва с упадъка на фигурата на бащата, за когото е видно, че няма 
достатъчно авторитет. 

Гил Кароз, отново в статията си „Модерното семейство”, свързва упадъка на бащата в съвременния 
свят с развитието на науката, социалния прогрес и психоанализата. Науката допринася за упадъка на авто-
ритета на бащата чрез заместването на вярата във върховния баща, Бог, със знанието. Социалният прогрес – 
чрез социалните идеали, които премахват привилегиите и позицията на бащата като изключителна в ползва 
на социалното равенство и най-вече на равенството между половете. Психоанализата – чрез разкриването 
на патологичните ефекти на репресията от страна на един авторитарен баща. 

151.  Банова, В., Жупунов, Л., Съобщаването на увреждането – отправна точка в работата с родителите на детето в сб. Връзки, разде-
ли, срещи, ДАЗД, 2014
Банова, В., Основни опорни точки в работата с детето и родителите в сб. Връзки, раздели, срещи, ДАЗД, 204
Мечкунова, Б., Детски кът за развитие или как да подкрепим детето по пътя на преоткриване на живота в семейството в сб. 
Връзки, раздели, срещи, ДАЗД, 2014
Банова, В., Осиновяването и приемната грижа: два начина да дадеш на детето „корени и криле“ в сб. Посрещането на детето, 
ДАЗД, 2015

152.  Роа, Д., Семейството – за какво служи то, каква е неговата функция в сб. Тревогата и бащата, издание на Групата на Фройдистко 
поле в България, издателство „Унипрес”, София 2009

153. Кароз, Г., Модерното семейство, публикация на интернет страницата на ICLO-NLS
154. Лакан, Ж., Семейните комплекси, издателство „Сиела”, София 2008
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Съществува една явна тенденция кризата във функцията по отношение на семейството да се припис-
ва на кризата в начина на употреба. Тази тенденция се изказва чрез твърдението, че семейството не върши 
добра работа поради това, че е загубило ясните си опори, т.е. двойката „майка-баща”. Като последствие се 
формират две направления. 

Първото е „консервативно”. В него се прославят добродетелите на семейството „от едно време”, на 
„семейството на татко”. Тук се поставя акцент върху съвпадението на сексуалната и родителската двойка и 
в това се търси условието за успешното функциониране на семейството. Съвпадението извежда на преден 
план разликата между местата и функциите на майката и бащата като основани на природното различие 
между тях – различието на половете. Според това направление дефиницията за семейство е силно рестрик-
тивна и определя семейството като съставено от един мъж  и една жена, а сдобиването с едно или повече 
деца става чрез сексуален акт между тях.

Второто, „модернистично”, направление е основано на съвременните социални трансформации. То 
прокламира един нов вид научаване да „бъдеш родител”, при което независимо от различието, чрез което 
човек се определя и начина, по който се е сдобил с дете, той може да се научи да бъде родител и да има дете 
е негово право. В това направление семейството и сексуалната двойка не съвпадат. Съществуват двойки на 
родителите и двойки на децата. Последицата е появата в обществото на нещо като „генерализирано роди-
телство”. Така според това направление дефиницията за семейството е много по-всеобхватна, то е съставено 
от един или два елемента, мъж или жена, които са се сдобили с деца според метода, който им подхожда 
най-много, и който науката е предоставила на тяхно разположение.

2.1 Кризата на семейството в съвременния свят през погледа на психоанали-
зата

В спора между тези крайно отдалечени както в политически, така и в етичен аспект позиции, са призо-
вани да изкажат мнението си всякакви експерти, между които психоаналитиците заемат челно място. Какво 
казва психоанализата по този въпрос?

В отговор на това ще се позовем на един текст,  написан от Жак Лакан – „Бележка за детето”155, в който 
той ни предлага по- скоро теория за необходимостта от семейство и ни дава конкретна и точна индикация в 
разбирането на клиничната картина при децата. 

Семейството, казва Лакан, придава стойност на нещо, което се препредава и това препредаване е 
различно от задоволяването на биологичните потребности. Ако брачното семейство продължава да се под-
държа, то това не е защото то предоставя грижите, необходими за биологичното оцеляване на детето. Пре-
предаването засяга едно субективно изграждане, което предполага неанонимно желание. Ако семейството 
има някаква ценност, то това не е в смисъла на една идеална ценност, а защото то участва в препредаването 
на изграждането на субективността. Стойността на семейството е това, което вътре в самото семейство поз-
волява изграждането на един субект. Както се казва в „Бележка за детето”: „…в съгласие с подобна необхо-
димост се оценяват функциите на майката и на бащата”.

За какво препредаване става въпрос? В статията си „Модерното семейство” Гил Кароз подчертава, че 
препредаването, за което Лакан говори, не е едно препредаване на означаващи. Лакан ни освобождава от 
носталгията по традиционното семейство, казвайки, че това, което е важно в препредаването не е културал-
ното натрупване, а препредаването на едно желание, което не е анонимно. Независимо дали традиционно 
или съвременно, съпружеското семейство на Лакан е един механизъм, използван за препредаване на жела-
нието. Този механизъм се отнася до това как семейството удържа наслаждението и го превръща в желание, 
независимо че това преобразуване никога не е напълно постигнато. Акцентът е по-малко върху означава-
щите, които семейството носи, в сравнение с акцента върху специфичното желание, което циркулира между 
бащата, майката и детето.

2.2 Упадъкът на бащата и последиците за клиниката
 Бащата е в позицията на третия, който регулира отношението между майката и детето. Детето желае 

майката, желае да бъде нейния обект, докато бащата, който създава закона, забранява майката. В същото 

155. Лакан, Ж., Бележка за детето, публикация на интернет страницата на Българско общество за лаканианска психоанализа
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време той забранява на майката да направи от детето обект на своето наслаждение. Жак Лакан разкрива, 
че освен забраняващата функция, бащата е този, който също така казва „да”. „В това „да” на бащата се съ-
държа съгласие, признание, оценка на стойността на находките на детето”.156 Бащата е този, който поставя 
закона, но и този, който го нарушава и знае къде го нарушава. Така той предава закона по един добър начин, 
отчитайки всеки един случай, взет поотделно, т.е. особеностите на всеки един субект. „Името на бащата е 
бащата такъв, какъвто субектът може да го използва в ситуации, където липсват предварително установени 
правила, които да ни посочат как да действаме и какво да направим.”157

 Без посредничеството на бащата за детето има риск да се окаже в позиция да бъде обект на наслаж-
дението на майката. В съвременния свят желанието да имаш дете е преведено като „право да имаш дете”. 
В статията „Модерното семейство” Гил Кароз отбелязва, че „правото да имаш дете е една версия на модер-
ното право да имаш обекти на наслаждение.” И отбелязва, че във всеки случай на асистирано създаване на 
потомство е важно да се зададе въпросът до каква степен това е породено от едно желание и до каква сте-
пен е средство за наслаждение, защото последствията за детето биха били очевидно различни за отделните 
случаи.

 В същата статия Гил Кароз изтъква, че „упадъкът на бащата излага детето на един по-основен риск, 
отвъд това то да е обект на наслаждението на майката”. „Бащата не само защитава детето от желанието на 
майката”, продължава той, „освен това той не посредничи повече между детето и цивилизацията. В резул-
тат, детето е направо пленено, хванато от социалния Свръх-Аз, което върви ръка за ръка с науката. Струва 
ми се, че няма друга група, която да е толкова оценявана, измервана, третирана, лекувана, тъпкана с празно 
знание, както децата. И всичко това се прави, започвайки от норми и стандарти, които заместват здравия 
разум, който се свързва със закона на бащата. Като резултат ние сме свидетели на много феномени на сегре-
гация.” Без посредничеството на бащата детето би могло да стане обект на науката и на една безкрайна 
социална заявка.

Жак Лакан предсказа опустошението, което изравняването на различията в семейството, може да 
причини. В „Autres Écrits”158 той изразява тази загриженост като цитира изповедта на един религиозен човек, 
който казал: „Стигнах до това в края на живота си да вярвам, че няма възрастни”. Като резултат от това израв-
няване, детето трябва да носи една тежест, която преди това е носена от големия Друг159. Пример за това е 
ситуацията на разведените родители, които не могат да се разберат за режима на лични отношения и неспо-
собни да решат, се обръщат към детето си с въпрос с кого от двамата би искало да прекарва повече време. 
Детето е оставено да решава вместо възрастните и този въпрос, насочен към него, отключва остра тревога.

2.3 На какво ни учи психоаналитичният опит по отношение на кризата на се-
мейството в съвременния свят

Но независимо от използването на думи като „опустошение” по отношение на патологиите на съвре-
менното семейство, за психоанализата тези феномени са обект на изследване. Тя не проповядва връщане 
към закона на авторитета, към закона на бащата. Първо, защото не вярва, че този баща е отговор на всичко 
и второ, защото изглежда невъзможно историята да се върне обратно. Но психоаналитиците не могат да 
останат безразлични към тези въпроси. Те се опитват да наблюдават тези събития, да ги изучават и да не ги 
подкрепят или да им се противопоставят по един генерализиран начин, а да определят позицията си спрямо 
тях по отношение на всеки случай, който клиниката представя.

Даниел Роа завършва статията си „Семейството – за какво служи то, каква е неговата функция” с това, 
че „що се отнася до семейството, психоаналитичният опит ни учи на голяма предпазливост и голяма сме-
лост”. Той обосновава голямата предпазливост с констатацията, че всеки, в зависимост от по-малко или по-
вече сложното си семейно положение, си изобретява свое семейство и вследствие на различните срещи в 

156.  Стивънс, А., Бащата, който казва „да” в сб. Логиката на езиковия изказ в психоаналитичната клиника, издание на Групата на 
Фройдистко поле в България, София 2002

157.  Роа, Д., Съществуват толкова бащи, колкото са нужни на субекта в сб. Бащите днес, Сборник материали от II Колоквиум Жак 
Лакан в България, издателство „Сиела”, София 2012

158. Lacan, J., Autres Écrits, Seuil, 2001
159.  „Другият” е термин, използван от Жак Лакан за означаване на символичното място: Другият е образуван от всички условия, 

изградили живота на субекта – избори, срещи, предци, както и начините, по които те са вписали в субекта чрез вериги от озна-
чаващи
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живота си намира опори, които изпълняват „функцията на майка” и „функцията на баща”. Поради това ня-
маме право да оспорваме тези изобретения и да налагаме идеали, които не подхождат на субекта и следва 
да се отнасяме с уважение към семейните конфигурации, които срещаме.

Психоаналитичният опит ни учи на голяма смелост по отношение на семейството, защото както за-
вършва статията си Даниел Роа: „няма никакво основание да се оставим да бъдем сплашени нито от тради-
ционния, нито от модернистичния дискурс; тези два дискурса целят да поддържат насилствена сегрегация 
било чрез поръчителството на традиционния баща, било чрез поръчителството на свободния пазар. Тази 
сегрегация инфантилизира родителите и поставя децата на мястото на обекти – на авторитарно възпитание 
или на ширпотреба. Психоанализата припомня, че тази сегрегация се изгражда там, където разпознаването 
на различието се отказва и че единствената отговорност е отговорността на срещата на един мъж или на 
една жена със своето сексуално същество. Едно семейство се изгражда върху тези несъвършени начини за 
справяне с реалното и това му позволява да посрещне децата, които всеки член на съпружеската двойка е 
създал”.

Изготвили: д-р Весела Банова и д-р Биляна Мечкунова
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ЧАСТ 4
Препоръки към България
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Предложения от страна на родителите 
във фокус групите в България

Да се въведат:

•   гъвкаво работно време за родителите с малки деца;

•   родителски кооперативи;

•   етажна кооперация да замени детската градина;

•   родителите на деца с увреждания да избират социалните услуги, а не да ги ограничават; почасови 
услуги за деца с увреждания през лятото или в определени часове, когато майката е на работа/
заета;

•   безплатни учебници и помагала, особено на самотни родители;

•   безплатни лекарства за малките деца, безплатен обяд в училище;

•   по-добри занимални за деца 1-4 клас и осигурен обяд; 

•   повече пари за образование, а не училището да иска пари от родителите за ремонти;

•   повече пари за извънкласни дейности, които натоварват семейния бюджет; повече басейни и спорт-
ни площадки; 

•   безплатен транспорт  за ученици;

•   поемане на част от разходите за бита за най-бедните и многодетните семейства (енергийни разхо-
ди, помощи в натура и пр.).

Препоръки и уроци, изведени от анализа на 
семейните политики на Норвегия, Германия, 
Франция и Великобритания

Детски заведения:

•   Гарантиран достъп на децата до детските заведения след навършване на 1 г.

•   Компенсация на родителите, които по обективни причини не могат да запишат децата си в детски 
заведения, равна на държавната субсидия

•   Осигуряване на високо качество на грижата в детските заведения – прилагане на стандарти за ка-
чество на ранната детска грижа

•   Институционализиране на нови форми на грижа като родителски кооперативи, отворени детски 
заведения за деца и родители

Съчетаване на професионалния и семейния живот:

•   Възможности за гъвкава заетост на родители с малки деца

•   Легализиране на професията детегледач, чрез въвеждане на образователни критерии;

Родителско обезщетение: Гъвкав механизъм за ползване на обезщетението при комбиниране с ра-
бота

Издръжка на дете на самотен родител: Реално гарантиране правото на самотния родител на издръж-
ка чрез централизиран орган, който я контролира
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Насърчаване на споделените грижи за децата от двамата родители: Кампании, насърчаващи отпус-
ките по бащинство.

Настоящият проект, насочен към проучване на нагласите към семейни политики в България и изучава-
не на чужди модели на семейни политики, трябва да се използва максимално за инциирането на социален 
диалог по тази тема.

Преди да се разработи визия за семейна политика в България, т рябва ясно да се определи целта на 
тази политика. Насърчаването на раждаемостта е била цел на семейната политика във Франция до 70-те 
години на миналия век. През последните десетилетия ние сме свидетели на семейна политика, която е 
насочена към подкрепа на работещите жени, така че те да не спират кариерата и развитието си и да могат 
едновременно с това да раждат и отглеждат деца.

Във визията за развитието на семейните политики в България следва гъвкаво да се използват трите ос-
новни лоста: семейни помощи, данъчни облекчения, услуги за отглеждане на деца.  Това би било възможно, 
ако се дефинира ясна цел на семейната политика и се води открит социален диалог (например за ползата от 
данъчните облекчения като лост за насърчаване на семействата и отглеждането на деца).

Заслужава си да се проучи и да се лобира за диверсификация и универсалност на надбавките и до-
бавките за деца. Изключително добър пример за диверсификация на семейните надбавки е увеличаването 
на помощта за дете, което влиза в пубертета. Реално тогава нуждите на семейството нарастват значително.

Да продължи развитието на услуги в подкрепа на отглеждането на малки деца, включително по при-
мера на френската система „помощнички на майката“, като държавата поема част от таксите, дори когато 
детето се отглежда от помощничка или в частна ясла. Универсалността на тази помощ е от ключово значение 
за насърчаване на семейните политики.

Да се подкрепят и развиват усилията за създаването и разнообразяването на здравни и здравно-соци-
ални услуги за малки деца в България.

Защо е необходима гледната точка на психоанализата
по въпросите за семейството и семейните политики

Защото психоанализата, която приютява и подслонява най-уникалното у всеки един (субект) – негово-
то различие – отдавна е напуснала кулите от слонова кост (кабинетите на психоаналитиците). Така наречена-
та приложна психоанализа предоставя и развива клиничните опори, които притежава в различни сфери на 
живота: в болниците, в училищата, в затворите, на улицата и пр.

Живо свидетелство за този процес е срещата на приложната психоанализа, ориентирана от учението 
на големия френски психоаналитик Жак Лакан и социалното поле в България. Клиничната програма „Детето 
и неговите симптоми“, която навърши 10-години свидетелства за това.  По време на нейните обучителни 
модули идват със своите въпроси професионалисти от сферата на приобщаващото образование, от всички 
съществуващи социални услуги за деца и семейства в България, от сферата на здравеопазването. Резулта-
тите от срещата на приложната психоанализа с въпросите на различни професионалисти, на които им се 
налага директно да работят с хора и по този начин да се конфронтират постоянно с въпроса за семейството 
и кризата, в която то се намира, могат да се прочетат в публикации като „10 години „Дете и пространство – 
сборник с текстове“, „Връзки, раздели и срещи“, „Посрещането на детето, Законите на гостоприемството“, 
„Поглед отвътре“ и „Как да разговаряме, слушаме и играем с детето“. 

Не на последно място психоаналитичният дискурс е необходим, когато говорим за семейни политики, 
защото изключва всяка възможност за етикетиране, сегрегация и расизъм.
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