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Резюме
Докладът „Семейни политики на Република България” разглежда действащата адми-
нистративна и нормативна рамка, която касае децата, семействата и родителите в 
страната. Съществена част от текста е посветена на преглед на действащите в България 
стратегии и законодателство в различните сфери, които имат влияние върху тяхното 
благосъстояние – както международно и европейско, така и национално. Това уреж-
да богат набор от теми – съчетаването на професионалния, семейния и личния живот, 
мерките за насърчаване на половата равнопоставеност, размерът и условията за от-
пускане на семейни помощи за деца, жилищните и данъчните политики и други. Друга 
важна глава в документа разглежда съществуващите услуги в подкрепа на семействата. 
Такива са наличните услуги за ранно детско развитие, социални услуги и действащи 
правила и процедури за закрила на деца, семейства и родители в риск. Съответно тек-
стът предоставя и детайлна информация за администрирането им, в което са включени 
редица институции и структури на национално и местно ниво. По този начин докладът 
дава ясна картина на действащите семейни политики в България, която се допълва и 
от най-новите налични статистически индикатори. Последната част е посветена на пре-
поръки, направени на база на анализа, които според Национална мрежа за децата ще 
помогнат за подобряване на благосъстоянието на децата, семействата и родителите. 
Авторът оценява положителните страни на съществуващата рамка и тези, които не са 
ефективни за осигуряването на качествена подкрепа към семействата и родителите. 
Очертани са и основните тенденции в сегашните политики в областта.
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1   Към 31 декември 2015 г. Национална мрежа за децата има 131 члена. 

Цел на доклада 
Докладът „Семейни политики на Република България” е изготвен в рамките на проект „Визия за 
семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България,” който цели да стимулира разра-
ботването и възприемането на държавна политика, насочена към родителите и семействата, с ясни 
цели, мерки и дейности във всички области, засягащи детското благосъстояние. 

Прегледът на действащите в момента семейни политики 
е важна част от процеса на изработването на цялостна 
визия, тъй като предоставя задълбочен анализ на пре-
димствата и недостатъците на текущата система. Това ще 
спомага за формулирането на Визия, която взима пред-
вид най-доброто до момента и коригира съществуващите 
пропуски в подхода на държавата. 

Останалите дейности по проекта са свързани с провеж-
дане на широк консултативен процес за изготвяне на Ви-
зия за семейна политика в България с участието на всички 

заинтересовани страни в процеса – родители, семейства, 
НПО, както и експерти и представители на институциите. 
Изследвани са и действащите семейни политики в някол-
ко европейки страни, които служат като източник на до-
бри практики. Всички тези дейности се реализират благо-
дарение на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Партньори 
в начинанието са Сдружение „Дете и пространство,” На-
ционална мрежа за децата и Институт за изследване на 
населението и човека към БАН. 

Методология 
Анализът е изготвен в периода между месец септември 
и декември 2015 г. Той е структуриран като качествено 
изследване, което включва два основни етапа: преглед 
на наличната документация и изготвяне на окончателен 
доклад. Прегледът на наличната документация включва 
идентифициране на подходящи материали и оценки, 
изготвени от държавните институции и програмни до-
кументи, писма и становища на Национална мрежа за 
децата по отношение на процеса на деинституциона-

лизация в България, подкрепата от страна на държава-
та към децата, семействата родителите, и структурните 
фондове. Последните са консултирани с всички членове 
на мрежата1. 

За целите на анализа са използвани и данни, получени от 
официална кореспонденция с ресорните  министерства 
по линия на Закона за достъп до обществена информа-
ция, както и данни, получени от Националния статистиче-
ски институт в България.

Въведение
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Необходимост от политики 
в подкрепа на семейството и дефиниции

Цивилизационните промени в края на ХХ век признаха ролята на родителите като първи и най-важни „учите-
ли” на своите деца. Тази промяна на утвърждаване на родителските ангажименти се осъществи чрез редица 
международни инициативи, включително Конвенцията за правата на детето, която дефинира отговорността 
на родителите за развитието на техните деца. Формализира се естественото право на родителите да бъдат 
най-отговорните, най-заинтересованите и най-влиятелните лица за развитието на техните деца. 
В основата на семейните политики стоят различни концепции и съдържание, но една обща цел: подкрепа 
на семейството. Националните и регионални политики, политиките за инвестиции и обучение, за жилищно 
настаняване и заетост, могат да превърнат държава или регион в привлекателно място за семействата и да 
създадат подходяща среда за тях. 
За да бъдат ефективни, тези политики трябва да съответстват на очакванията на семействата, като очаква-
нията от своя страна са различни в зависимост от националната култура, социалните навици и традициите. 
В същото време, обществото, в което живеем, се променя ежедневно и е различно от времената, в които са 
живеели нашите родители, баби и дядовци. Наблюдават се промени в семейните модели, на които трябва 
да отговорят и политиките, законодателството и практиките, за да вървят ръка за ръка с нуждите на хората 
и реалностите. 
Българските и европейските семейства се намират в период на значителни промени – наблюдавано от ня-
колко десетилетия намаляване на раждаемостта доста под прага на смяна на поколенията, увеличаване 
на възрастта, на която жените раждат първото си дете, увеличаване на броя на разделените семейства, на 
самотните родители и семействата без стабилни доходи; увеличаване на възрастните хора в състояние на 
зависимост и т.н. 
Промените в развитието на семейната структура повдигат нови въпроси, които трябва да се отчитат както 
при анализирането на семейните политики, така и при тяхното планиране, координиране и прилагане. 
Национална мрежа за децата разбира политиките, насочени към подкрепа на родителите и семействата 
като семейни, а не социални политики. Цялостната семейна политика включва данъчни мерки и семейни 
надбавки, действия за насърчаване на равните професионални възможности на мъжете и жените, услуги за 
настаняване и грижи за децата и лицата в зависимо положение, семейни права в пенсионно-осигурителни-
те системи и възможността за съвместяване на семейния и професионален живот: родителски отпуск, непъ-
лен работен ден, гъвкаво работно време.  Независимо от основанията за провеждане на политиките, целта 
би следвало да е даването на възможност на родителите да отгледат колкото деца искат и да съвместяват 
семейните си отговорности с професионалния и обществения живот. 
Какво разбираме под семейно-ориентиран подход – говорейки за семейство, нашето разбиране включва 
подкрепа за всички видове родители и семейства – самотни, многодетни, пълни и непълни семейства, таки-
ва сключили брак и съжителстващи заедно и други. 
Според нас законодателството и практиката трябва да вървят ръка за ръка с нуждите на хората и трябва да 
се осъвременяват, за да отговорят на съвременните реалности. В тази връзка Мрежата подкрепя популяри-
зиране на термина и философията за подкрепа на родителите и семействата, за да отговорим на тези про-
мени и да отчетем различните видове родители, семейства и полагащи грижи като осиновители, приемни 
родители и други.

Преглед на необходимостта от семейни политики

Подкрепата на семействата като основна единица на 
обществото е пълно отражение на разбирането за соци-
ална държава като обществена система под формата на 
механизъм за преразпределение на обществените блага 
в съответствие с принципа на социалната справедливост 
в интерес на всички граждани така, че всеки един инди-
вид да може да съществува и да има достоен стандарт на 
живот, възникнала в отговор на социалния въпрос още в 
края на XIX век. Семействата с деца в определен смисъл 
имат нужда от допълнителна социална защита и подкре-

па; от икономическа гледна точка, родителите (възрастни-
те) имат правото и задължението да осигурят добри ус-
ловия за живот на децата си, или работещите възрастни 
издържат зависимите деца; от социално-психологическа 
гледна точка, родителите имат правото и задължението 
да осигурят спокойна, сигурна и защитена среда, която 
да подкрепи децата да израснат по най-добрия възможен 
начин. Тези права и задължения на родителите пораждат 
необходимост от допълнителни мерки от страна на дър-
жавата, които да компенсират неравенствата. 
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Пример за факторите и последствията от това неравен-
ство е един от основните проблеми, стоящи пред Ев-
ропа, а именно, бедността в икономически и социален 
контекст, разбирана в определението на Европейската 
комисия, а именно „състояние, в което групи от хора или 
отделни индивиди поради ограничеността или липсата 
на доходи и ресурси имат по-нисък стандарт на живот от 
този, който се счита за приемлив в обществото, в което 
живеят. Бедността като безработица, нисък доход, лоши 
жилищни условия, неадекватни здравни грижи и барие-
ри пред образованието, културата, спорта и отдиха, води 
до изключване от участие в дейности, които са норма за 
другите хора. Социалната изолация е частично или пълно 
ограничаване на достъп до икономически, политически и 
социални ресурси, което фактически е пълно прекъсване 
на връзката между индивида и обществото. В контекста 
на бедността тя означава изолация от трудова заетост, от 
материални ресурси и социални услуги, липса или ниски 
доходи“2. Основните фактори, влияещи върху детската 
бедност са заетостта на родителите, която е свързана с 
образователното им равнище, съставът на семейството и 
ефективността на държавната намеса по отношение на 
паричните помощи и предоставянето на подкрепящи ус-
луги. 

Разбира се, бедността и социалното изключване пред-
ставляват пример за необходимостта от подкрепа на 
семействата за благополучното израстване на децата, 
което обаче далеч не означава, че потребност от под-
крепа имат само семействата, живеещи в бедност, или 
семействата в риск от бедност. Демографската ситуация 
у нас показва, че раждаемостта от последните няколко 
години е най-ниска от годините след Втората световна 
война насам. Фактор за понижаването на раждаемостта, 
разбира се, е понижаването на броя на жените във фер-
тилна възраст (между отделните преброявания той на-
малява от 2 115 хил. през 1985 до 1 672 хил. през 2011) и 
измененията във възрастовата структура на население-
то. Съществен фактор за понижаването на раждаемост-
та е и отлагането на раждането на първо дете. Делът на 
ражданията на жени между 30 и 39 години се е увеличил 
със 17% за периода 2001-2010 година за сметка на раж-
данията на жени между 20 и 29 години3. Това са т.нар. 
„отложени раждания“, които се дължат на измененията 
в социално-икономическите условия – с приоритет са 
ценности като завършване на образование и осигурява-
не на работа.  

Важно е да се обърне внимание и върху броя на децата 
в семействата. Според данните от 2011 година, 24,1% от 
жените нямат деца;  42,5% от майките имат по две деца, 
24,7% – едно, а едва 8,7% имат три и повече деца.4 Ин-
тересна тенденция е, че с повишаването на образовател-
ната степен намалява средният брой деца. Значение за 
броя на децата има и заетостта на жената – икономически 
активните жени имат по-малък брой деца, като интересен 
фактор е и статусът на жените в заетостта. Самостоятелно 
работещите жени и жените-работодатели имат по-малък 
брой деца.  

Тези данни показват, че бедността е съществен, но далеч 
не единствен фактор за демографската картина у нас. На-
против, семейства, в които родителите имат по-високо 
образователно ниво, имат по-малко деца. Средният брой 
на децата в семейството остава около 1.5, или типичен 
за семейството в България е еднодетният модел. Според 
НСИ, „броят на семействата с едно дете нараства между 
преброяванията и към 1.02.2011 г. те са 829 161 – 63.3.0% 
от всички семейства с деца. През същия период абсолют-
но и относително намалява броят на семействата с две, 
три и повече деца. При последното преброяване много-
детни (с три и повече деца) са 56 017 семейства, или едва 
4.3% от всички семейства с деца“.5 

Разглеждането на този социален контекст дава основа-
ние да се твърди, че политиката за подкрепа на семей-
ствата е от изключителна важност за благополучието на 
семействата, децата и, съответно, цялото население. 
Несъмнено, проблемите на демографската картина и 
бедността, както и подкрепата на семействата имат мно-
жество аспекти. Могат да бъдат споменати няколко клю-
чови области на подкрепа: демографска политика като 
цяло, включване на родителите/майките в системата на 
трудова заетост, социално подпомагане, данъчни поли-
тики в подкрепа на раждаемостта, политики за жилищно 
настаняване, форми на грижа за отглеждането на деца, 
форми на подкрепа на родителски капацитет, достъп на 
семействата до здравни грижи и подкрепа на семейства 
в кризисна ситуация. Безспорно задължителна необхо-
дима част от политиката за подкрепа на семействата е 
законовата регламентация на тази подкрепа, която да 
даде основание за нейното систематичното и устойчиво 
осъществяване.

2   Joint Report on Social Inclusion, European Commission, 2004 
3   Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 1. Население/Книга 8. Раждаемост, Национален статистически институт, 

2011
4   Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 1. Население/Книга 8. Раждаемост, Национален статистически институт, 

2011
5   Пак там
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Факти и данни за децата и семействата в България 

Население: 7 202 198

Детско население
(вкл. 19 г.):

1 311 509, от които родени през 2014 г: 67 216; 1-4 г: 270 440; 
5 – 9 г.: 343 330; 10 – 14 г.: 317 210; 15 – 19 г.: 313 3136  

Домакинства със зависими 
деца под 16 години
(2011 г.):

домакинства с едно дете 15.6%;  домакинства с две деца – 
7.5%; домакинства с три деца – 1.0%; домакинства с четири и 
повече деца – 0.5%; домакинства без деца – 75.5 %

Безработица: 10,6 % (15 – 64 г.)7 

Деца, включени в услуги в областта на образованието и грижите: 
►    Ранна детска възраст: 82.9%, или 241 123; от тях 7196 деца под 3-годишна възраст; 3-4 годишна въз-

раст: 105 117; 5-7 годишна възраст: 128 779 и над 7-годишна възраст – 31; 

►    Начално образование (задължително от 7-годишна възраст): 260 293

►    Прогимназиален етап: 212 737

►    Гимназиален етап: 272 486

►    Друго: 5485

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

►    към персонал общо: 11,7 деца

►    към педагог: 12,5 (но трябва да се има предвид, че детските учители работят на смени, т.е. на практи-
ка цифрата е двойна – 25 деца на педагог. В столицата тя достига 33 деца в група).

►    Квалификационно ниво на персонал в детските градини:

►   Учител: бакалавърска или магистърска степен

►     Помощник-възпитател/Обгрижващ децата: средно образование

►     Хигиенист: основно образование (длъжността е прибавена, тъй като на много места хигиенистът 
изпълнява и ролята на обгрижващ/а децата) 

►    Квалификационно ниво на персонал в системата на средното образование: 

►    „младши учител“ и „учител“ – висше образование + придобита професионална квалификация 
„учител“

►   „старши учител“, „главен учител“, „учител-методик“, съответно „старши възпитател“, „главен въз-
питател“ и „възпитател-методик“ – и придобит професионален опит.

►   „старши учител“, „учител-методик“, „главен възпитател“, „възпитател- методик“ – магистърска 
степен. 

►   Учител/ възпитател по учебни предмети от професионалната подготовка/ изкуства/ физическо 
възпитание и спорт – завършена степен на висше образование по съответната специалност. 

6   По данни на НСИ към 31 декември 2014, http://www.nsi.bg/bg/content/2979/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB

7   По данни на НСИ към 31 декември 2014, http://www.nsi.bg/bg/content/3998/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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Индикатори AROPE – лица в риск от бедност или социално изключване (2014): 
►    Деца в риск от бедност и крайни материални лишения: 45,2%8; Най-висок риск от бедност – домакин-

ства с три и повече деца (78.9%)

►    Деца, живеещи в домакинства с ниска икономическа активност: 15,2%9 

►    Деца, живеещи в домакинства без заети лица (0 – 17 години): 16,1%10  

►    Деца, живеещи в пренаселени жилищни условия: 63,3%11  

►    Среден брой стаи, падащи се на един човек в домакинства с деца: 0,8 (при 1.1 за цялата популация и 
1.5 за семейства без зависими деца) 

►    Дял на децата, живеещи в домакинство с поне едно от следните условия – течащ покрив, влага по 
стените, тавана и пода, изгнили прозоречни рамки, врати или под: 17,8%12 

►    Дял на децата, живеещи в домакинства без баня, душ или вътрешна тоалетна: 18,6%13  Качество на 
кварталите, в които се намира домакинството: твърде малко светлина, твърде много шум: 11,7% 

►    Твърде много замърсяване: 18,3% 

►    Твърде висока престъпност: 26,5% 

►    Неспособност за поддържане на дома адекватно топъл:  49.9 % от семействата с деца с един роди-
тел14; 40, 5% от домакинствата15

Семейства
►    Големина и състав на семейството – семейна двойка (52,3%); домакинство с един член (30,8%); се-

мейство със самотен родител (4,7%) от които 3,7% са семейства със самотни майки и 1% семейства 
със самотни бащи; други видове частни домакинства (12,316)  (2011)               

►    Деца в семейството – дял на домакинствата с деца като процент от общия брой домакинства (56,3%); 
дял на двойките с деца като процент от общия брой семейства/семейни двойки (59,7%); дял на се-
мействата със самотен родител като процент от общия брой домакинства с деца (17,3% ) (2011)                   

►    Средна възраст при сключване на първи брак: мъже – 30.6 години; жени – 27.5 години        

►    Средна възраст на майката при първо раждане: 26,717 средна възраст на майките при раждане

►    Темпове на забавяне на първо раждане: 1970-1995 г. – 3.5; 1995-2009 г. – 2.5

►    Среден брой живородени деца от една жена: 1.52

►    Дял на извънбрачните раждания за 2014 г.: 51,1% през 2011, 58.8% (2014)

►    Дял на ражданията от майки под 18-годишна възраст: 3 13018  или 4,6% (2014)

►    Деца, отглеждани само от родителите си, до 3 г. възраст: 81%

►    Деца отглеждани само от родителите си, до минимална възраст за училище: 14%19; 

►    Заети лица на 15 – 64 навършени години, ползващи услуги за гледане на деца: 25,6%20  

8     НСИ, Индикатори за бедност и социално включване през 2014 г., www.nsi.bg/bg/content/8256/индикатори-за-бедност-и-социално-включване 
9    Пак там 
10    НСИ, Специфични показатели; http://www.nsi.bg/bg/content/4018/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D

0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
11    Пак там
12    http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
13    http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
14    http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
15    Пак там
16    http://www.oecd.org/social/family/database.htm 
17     http://www.nsi.bg/bg/content/2958/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81

%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%
B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0
%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0
%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 

18    http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2014_2Y19BGI.pdf 
19    http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database 
20    НСИ
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21     Европейска социална харта, ратифицирана от 38 НС на 29.03.2000г.

Законодателна и административна 
рамка за подкрепа на родителите 
и семействата 

Стратегическа и законодателна нормативна рамка

Конвенцията на ООН за правата на детето регламентира 
правото на детето да живее в семейство (преамбюл; чл. 
9) и ангажимента на държавите, страни по Конвенцията, 
да зачитат отговорностите, правата и задълженията на 
родителите (чл.5) и най-вече, ангажимента за осигуря-
ване на подходяща помощ на родителите и законните 
настойници при осъществяване на тяхната отговорност 
по отглеждане на децата и осигуряването на създаване-
то на институции, служби и услуги в областта на грижата 
за децата. 

От друга страна, България като страна член на Европей-
ския съюз се съобразява и с Европейската социална хар-
та, която коментира правото на семейство на подходяща 
социална, правна и икономическа закрила от гледна точ-
ка на неговото пълно развитие с развитието на мерки от 
страна на държавите като социални и семейни помощи, 
данъчни облекчения, предоставяне на семейно жилище, 
помощ за новобрачните семейства и др. (чл. 16). Чл. 30 
специално коментира правото на закрила срещу бедност 
и социална изолация, като задължава договарящите стра-
ни да вземат мерки в рамките на цялостен и съгласуван 

подход за подкрепа на лицата и техните семейства, жи-
веещи в бедност и изолация, чрез съдействие за трудова 
заетост, квалификация, образование, културна, социална 
и медицинска помощ. Нещо повече, чл. 30 изрично до-
бавя ангажимент за анализ на взетите мерки и тяхното 
изменение при необходимост21. 

Що се отнася до регулацията в рамките на правото на Ев-
ропейския съюз, правото на детето да живее в семейство 
е по един или друг начин регламентирано от регулация 
2201/2003 от 27 ноември 2003, отнасяща се до юрисдик-
цията и припознаването на подкрепата на семействата и 
родителската отговорност. Тя се основава на т.нар. Кон-
венция „Брюксел 2“ от 1998 година, подписана, но не и 
ратифицирана от страните членки. Регулацията цели да 
подобри припознаването и да подкрепи решенията и 
гражданските процедури, отнасящи се до разводите, раз-
делите и анулирането на брака, отнесено до родителска-
та отговорност за децата. 

Важно е да се отбележат и препоръките на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа – препоръка (91) 9 от 9 
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септември 1991 година за спешните мерки по семейни 
въпроси, препоръка (94) 14 от 22 ноември 1994 година за 
кохерентна и интегрирана семейна политика, препоръка 
(98) 1 от 21 януари 1998 година за семейната медиация, 
препоръка (98) 8 от 18 септември 1998 година за участие-
то на децата в семейния и социалния живот.

През 2013 г. Европейската комисия прие Препоръката 
„Инвестиране в децата: прекъсване на цикъла на нерав-
нопоставеността.“ Тя дава полезни насоки на страните, 
членки на ЕС, за това как да се справят с детската бедност 
и да подобрят детското благосъстояние. Документът при-
зовава към възприемане на подход, ориентиран към дет-
ските права и на интегрирани стратегии, основани на три 
стълба:  достъп до подходящи ресурси; достъп до достъп-
ни, качествени услуги; правото на детско участие. Важно 
уточнение е, че препоръката е обвързана с изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“, както и с финансовите ме-
ханизми на ЕС, с което се търсят гаранции за изпълнение-
то и наблюдението й. В тази връзка, страните, членки на 
ЕС, бяха насърчени да приемат национални цели за на-
маляване на детската бедност и социалното изключване.

В съответствие със стратегията на ЕС „Европа 2020“ Бълга-
рия разработи дългосрочен документ, който постави рам-
ката за уточняване на стратегическите цели, приоритети 
и области на въздействие за развитието на Република 
България през следващите години. Беше разработена На-
ционална програма за развитие на Република България: 
БЪЛГАРИЯ 2020. Така, освен със стратегията на ЕС „Европа 
2020”, изборът на приоритети в процеса на програмира-
не на средствата от Европейския социален фонд, трябва 
да съответства и на дългосрочните цели и приоритети в 
развитието на България до 2020, формулирани в Нацио-
налната програма за развитие.

Що се отнася до националното законодателство, Консти-
туцията на република България изрично указва принци-
пите на отношението на държавата към семейството с 
чл. 14. „Семейството, майчинството и децата са под за-
крила на държавата и обществото.” и чл. 47, според който 
„Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолети-
ето им е право и задължение на техните родители и се 
подпомага от държавата.” (ал. 1) и ал. 2 „(2) Жената май-
ка се ползва от особената закрила на държавата, която й 
осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплат-
на акушерска помощ, облекчаване на труда и други соци-
ални помощи.“

Семейният кодекс (СК) е основен нормативен акт, с който 
се регламентират начините, по които държавата подкре-
пя семействата и защитава децата. Настоящият вариант 
на Семейния кодекс е приет през 2009 година и е основан 
на принципи, сред които  закрила от държавата и обще-
ството на брака и семейството, особена закрила на деца-
та, зачитане на личността в семейството и уважение, гри-
жа и подкрепа между членовете на семейството (чл.2). 
Грижата за семейството е регламентирана чрез задълже-

нието на съпрузите да осигуряват благополучието на се-
мейството и да се грижат за отглеждането, възпитанието, 
образованието и издръжката на децата съобразно своите 
възможности.22 Като право и задължение на родители-
те е посочено физическото, умственото, нравственото и 
социалното развитие на детето, неговото образование 
и лични и имуществени интереси. Целта на отглеждане-
то, формулирана от Семейния кодекс, е израстването на 
детето като самостоятелна и отговорна личност. Изрично 
упоменато е, че родителят няма право да използва наси-
лие и методи на възпитание, които уронват достойнство-
то на детето.

Националната стратегия за детето 2008 – 2018 има за 
цел да даде рамка на държавната политика за детето, 
включително и задълженията на различните институ-
ции. Ежегодно Министерски съвет приема Национална 
програма за закрила на детето, предложена от минис-
търа на труда и социалната политика и председателя на 
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която 
да даде оперативен план за изпълнението на Стратеги-
ята за дадената година. Една от приоритетните области 
на Стратегията е „Семейна среда“, която включва мерки 
за стимулиране на отговорното родителство, подкрепа 
при кризи в семейството и развитие на нови услуги като 
медиация, семейно консултиране, обучение на родите-
ли и др.  

Оценката на изпълнението на Националната стратегия 
за детето 2008 – 2018 от 2011 година показва недоста-
тъчно планиране в годишните програми по отношение 
на мерки и дейности, отнасящи се до промяната на зако-
нодателството в подкрепа на семейството, намаляване-
то на детската бедност, дейности в областта на жизнения 
стандарт и социалното подпомагане и др. Основна кри-
тика, която оценката отправя към изпълнението на Стра-
тегията, е към неясния принцип и липсата на обща ме-
тодология за планиране и мониторинг на изпълнението 
на самия стратегически документ, неизчерпателност на 
индикаторите, събиране на данни от различни източни-
ци по различна методология и най-вече липсата на пла-
ниран финансов ресурс за изпълнението на стратегията. 
Друга основна препоръка е фиксирането на срок за при-
емането на Националната програма за закрила на дете-
то, който да позволи прилагането  в годината, за която 
е приета23. Също така, поставя се въпросът и доколко 
ефективно се изготвя НПЗД от гледна точка на между-
институционалната отговорност за нейното изпълнение 
и необходимостта от еднакъв прочит на ангажиментите 
и съгласуването на ролята на различните институции за 
неговото изпълнение.  

Националната демографска стратегия 2008 – 2030 година 
обхваща различни цели и мерки, свързани с демограф-
ското развитие на България, включително и подкрепата 
на семействата. Специфични принципи на стратегията е 
признаването на семейството като базов компонент на 
обществената система и задължението на държавата да 

22   Чл. 17, Семеен кодекс, в сила от 01.10.2009
23  Оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 2011 г. 
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полага грижи за осигуряването на възможности за под-
държане на жизнен стандарт, който да насърчава взе-
мането на решение за раждане и отглеждане на деца. 
Стратегията определя още като приоритет за държавата 
именно децата и коментира равните права и отговорнос-
ти на съпрузите при отглеждане и възпитание на децата. 

Като основна стратегическа цел Националният съвет за де-
мографско развитие (НСДР) определя забавянето на тем-
повете на намаляване на броя на населението с тенденция 
за стабилизирането му. За тази цел един от приоритетите 
на стратегията предвижда прилагането на комплекс от 
мерки и средства за насърчаване на раждаемостта и ут-
върждаването на двудетния семеен модел като най-често 
посочван като желан от българските семейства. 

Регламентираната подкрепа на семействата от държава-
та е разделена в над 20 нормативни и поднормативни 
акта (Семеен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон 
за социално подпомагане, Законът за семейните помо-
щи, Кодекс за социално осигуряване, Закон за народната 
просвета, Закон за борба с противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните, Кодекс на труда, За-
кон за насърчаване на заетостта, Закон за данъците върху 
доходите на физическите лица, Наредбата за критериите 
и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на мерки за предо-
твратяване изоставянето на деца и настаняването им в 
институции, както и за тяхната реинтеграция и др.) и стра-
тегии (Национална стратегия за детето (2008 – 2018г.), 
Национална стратегия за насърчаване на равнопоставе-
ността на половете (2009 – 2015), Национална стратегия 

за демографско развитие на населението в Република 
България (2012 – 2030 г., Национален план за действие 
по заетостта, Национална стратегия за майчино и детско 
здраве, и др.). По-долу е направен опит за преглед на част 
от тези документи в различни аспекти на подкрепата на 
семействата. 

Националната здравна стратегия 2014-2020 и Национал-
ната програма за майчино и детско здраве засягат редица 
аспекти на грижата за здравето на децата. Сред основни-
те цели на Стратегията са снижаване на смъртността при 
децата от 0-1 годишна възраст до 6.8 на 1000 живородени 
деца, както и снижаване на смъртността при децата 1-9 
годишна възраст до 0.24 на 1000. Предвидени са раз-
ширени скринингови програми за грижа за бременните 
жени, достъп до здравни услуги в отдалечени или изоли-
рани населени места, интегрирани здравно-социални ус-
луги, обучения на специалистите за по-добра комуника-
ция и психологическа подкрепа на децата и семействата. 

Сред усилията на Министерството на здравеопазването 
(МЗ) по отношение на майчиното и детско здраве, зало-
жени в тези два документа, заслужава да се отбележат и 
тези по повишаване обхвата на профилактични прегледи 
за бременни неосигурени жени и педиатрични прегле-
ди за деца, както и създаване на регистър за обхванати-
те с прегледи жени и деца. Услугите за бременни жени, 
млади семейства и новородени деца се предлагат и в 
здравно-консултативните центрове за майчино и детско 
здраве, които са насочени към здравни грижи преди заб-
ременяването, в периода на бременността, раждането, 
след-родилния период и за децата 0-18 години. 
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Политики за съчетаването на професионалния, 
семейния и личния живот  

В областта на трудовото право, закрила се предоставя на 
майките и за биологични, и за осиновени деца. Закрилата 
се изразява предимно във видовете и продължителнос-
тта на отпуска по майчинство и почивките, закрилата на 
здравето и закрилата от уволнение, изплащането на обез-
щетения при майчинство и др. Що се отнася до закрилата 
на здравето, голяма част от нормативната уредба е свър-
зана с осигуряването на здравословни и безопасни усло-
вия на труд на бременни и кърмещи жени. Отпуските, от 
своя страна, са регламентирани  и от гледна точка на от-
съствията от работа за извършване на задължителни ме-
дицински прегледи, като това не води до намаляване на 
заплащането й, нито до намаляването на трудовия й стаж.

Защита на трудовото правоотношение при 
бременност и майчинство
Кодексът на труда, от своя страна, регламентира специ-
ална закрила срещу уволнение на лицата, които ползват 
отпуск за бременност и раждане или отпуск за отглеж-
дане на малко дете. Съгласно директива 2006/54/ЕО при 
завръщане на работа след ползване на този отпуск, май-
ката или бащата, които са го ползвали, имат право да 
заемат същата длъжност или равностойна на нея длъж-
ност, както и да се възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали право по време 
на отпуска (напр. ако по време на отпуска е имало ин-
дексиране на трудовите възнаграждения и увеличение 
на заплатата на служителите, то това трябва да се има 
предвид и при определянето на заплатата на върналото 
се от отпуск лице). 

Освен тези отпуски, съществува възможност и за непла-
тен родителски отпуск от 6 месеца за отглеждане на дете 
до 8-годишна възраст. Той може да се ползва на части, 
като минималната е от 5 дни. Периодът на този отпуск се 
зачита за осигурителен стаж.

Друг тип отпуск е отпускът за кърмене и хранене на мал-
ко дете. Ако майката кърми детето си, тя има право на 
платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна 
възраст на детето по един час два пъти дневно, а след на-
вършване на 8-месечна възраст – един час. Такъв отпуск 
се дава и на осиновителка или майка на заварено дете. 

При връщане на работа служителят, ползвал отпуск, може 
да предложи на работодателя изменение на продължи-
телността и разпределението на работното време или 
други необходими промени за улесняване на завръщане-
то на работа. Законът задължава работодателя „да вземе 
под внимание предложението, когато съществува такава 
възможност в предприятието“. 

Чл. 174 от Кодекса на труда може да се тълкува като да-
ване на предимство на майките с деца до 7-годишна въз-
раст при определяне на датите за ползване на отпуска. 

Чл. 299 от Кодекса на труда регламентира грижите за се-
мействата на работниците и служителите. Той предвиж-
да възможности за съдействие за настаняване на децата 
на служителите в детски заведения, чието изграждане и 
поддържане прави със собствени средства или съвмест-
но с други работодатели или общинските съвети, както и 
поддържане на налична база за спорт, почивка, младеж-
ки дейности или културни занимания. 

Трудовия кодекс предвижда и защита на бременните жени 
и на кърмачките. Той забранява на работодателя да въз-
лага или задължава бременни жени и кърмачки, както и 
работнички и служителки в напреднал етап на ин-витро да 
извършват работа, застрашаваща сигурността и здравето 
им.  Съответно, ако те изпълняват такава работа, то ра-
ботодателят трябва да приспособи условията на труд или 
работно време за премахване на риска. Ако това е невъз-
можно, жената трябва да бъде преместена на друга подхо-
дяща работа, като при положение, че за това е необходимо 
време, то изпълнението на труда, създаващ риск, трябва 
да бъде прекратено, а за времето до установяване на но-
вата длъжност, работодателят трябва да изплаща обезще-
тение на същата стойност. При положение, че трудовото 
възнаграждение на новата длъжност е по-ниско, то рабо-
тодателят трябва да плати обезщетение на служителката. 
Също така бременна жена или жена в напреднал етап на 
ин-витро и майка на дете до тригодишна възраст не може 
да бъде командирована без нейното писмено съгласие. 

Майките на деца до шестгодишна възраст имат право да 
работят надомно при същия или друг работодател. След 
навършването на 6 години на детето, работодателят трябва 
да осигури на майката работата, която е изпълнявала пре-
ди това. Ако обаче майката работи надомно при друг рабо-
тодател, то трудовото правоотношение с първия й работо-
дател не се прекратява, а тя се намира в неплатен отпуск. 

Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъ-
жен да обзаведе стаи за почивка на бременните и жените 
в напреднал етап на ин-витро. 

Работодател може да уволни само с предварително раз-
решение на инспекцията по труда бременна служителка 
или служителка, която е майка на дете до 3-годишна въз-
раст. 

Размерът на средствата, инвестирани от държавата в по-
мощ на трудовото устрояване на лица, излизащи в отпуск 
по майчинство за 2014 г. могат да бъдат намерени в При-
ложение 1 на настоящия документ.  

От 2016 година отпада практиката на дискриминация на 
майките на четвърто и следващо дете по отношение на 
времето за допълнителния платен отпуск през втората 
година на детето, който до този момент беше по-кратък 
от този за останалите деца (година и шест месеца спрямо 
две години за първите три деца)24 . 

24   Чл. 164. (1) от Кодекса на труда
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Програми в подкрепа на връщането на работа  
Програма „В подкрепа на майчинството“ със срок до 
края на 2012 г. цели насърчаването на участието на же-
ните на пазара на труда, професионалната им адаптация 
при връщане от отпуск по майчинство и осигуряването 
на качествени грижи за отглеждането на деца до 3 го-
дини. От друга страна, програмата дава възможност за 
заетост на безработни лица чрез средства на държавно-
то обществено осигуряване и бюджета за активна поли-
тика на МТСП. Програмата се утвърждава от Министъра 
на труда и социалната политика, а в изпълнението й са 
включени МТСП, АСП, РДСП, ДСП, АЗ, НОИ и ТП на НОИ, 
дирекции „Регионална служба по заетостта“, Бюра по 
труда и др. 

Участие в програмата могат да вземат майки/бащи (вклю-
чително осиновители) с право на отпуск за отглеждане 
на малко дете до 2-годишна възраст, работещи майки и 
осиновителки за периода от прекратяване/изтичане на 
отпуска за отглеждане на малко дете до навършване на 
тригодишна възраст на детето (тук бащите взимат участие 
само при ситуация, в която майката липсва по обективни 
причини). Програмата се осъществява през дирекциите 
„Социално подпомагане.” Лицата, които се грижат за де-

цата, могат да бъдат избрани от майката, или да бъдат 
безработни лица, насочени от Бюрата по труда. Съответ-
но, самата програма позволява „назначаването“ на баба 
или дядо, които да гледат внучето си, и получават заплата 
за това. 

Програмата е финансирана с нови лица от 2008 до 2010 
година, като през 2010 година МТСП обявява, че поради 
ограничен ресурс за активни политики, ще бъдат финан-
сирани само вече наетите лица, но няма да бъде възмож-
но назначаването на нови. 

Програмата „Отново на работа“ е сходна, отново със 
срок до края на 2012 г., като има за цел отново да об-
лекчи родителите при връщането на работа и да квали-
фицира безработни за отглеждане на деца. Разликата е, 
че в този случай се ограничава „наемането“ на баба и 
дядо. Програмата е финансирана от ОПРЧР. Условието 
тук е и двамата родители да са наети по трудово или 
служебно правоотношение/да са самонаети и да не са 
включени в програма „В подкрепа на майчинството“,  а 
децата да не са записани в детска ясла. Съответно, без-
работните, които могат да участват в програмата, тряб-
ва да са регистрирани в Бюрото по труда, т.е., да не са 
пенсионери.

Политики за насърчаване на половата равнопоставеност

Законодателството в сферата на закрилата на майчин-
ството има за цел и гарантирането на недискриминация и 
утвърждаване на равенството между половете – тенден-
циите са към създаването на нормативна уредба, която 
насърчава полагането на грижи за децата както от майки-
те, така и от бащите. Това, от една страна, засяга всички 
мерки, които защитават майките от уволнение при бре-
менност и ползване на отпуск по майчинство; от друга 
страна, въвеждането на отпуск по бащинство и възмож-
ност бащите да ползват отпуск за отглеждане на малко 
дете, е крачка към гарантирането на правото на бащите 
да участват активно в отглеждането на децата. 

През ноември 2015 г. е приет Закон за равнопоставеност на 
жените и мъжете, който урежда функциите на различните 
институции с цел гарантиране на равните възможности за 
жените и мъжете във всички сфери на икономическия и 
политическия живот, равен достъп до всички ресурси в об-
ществото и недискриминация, основана на пола, и балан-
сирано представителство на жените и мъжете във всички 
органи, вземащи решения. В Закона няма изрично вклю-
чени текстове, които да се отнасят до подкрепа на родите-
лите, но като цяло нормативният акт вменява отговорност 
на съответните институции за недопускане на дискрими-
национни практики, основани на пола, което би могло да 
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включва и дискриминация на майки/родители, връщащи 
се след отпуск по майчинство на пазара на труда или май-
ки/родители на малки деца. Законът цели гарантирането 
на държавна политика за равнопоставеност на жените и 
мъжете с хоризонтален и между-секторен характер, като 
планира и оценка на въздействието на стратегически доку-
менти и законодателство, което да неутрализира дискри-
минационните ефекти.  

В мотивите към Закона е описано, че приемането му 
няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху 

държавния бюджет – той по-скоро описва задълженията 
на институциите на национално ниво, където основният 
отговорен орган е Министерство на труда и социална-
та политика и сформиран Национален съвет по равно-
поставеността на жените и мъжете към Министерския 
съвет и на областно ниво, където отговорни органи са 
областните администрации. Предвижда се и назначава-
нето на „координатор по равнопоставеност на жените 
и мъжете“ в централната администрация и областните 
администрации. 

Политики за семейни помощи за деца

Семейното подпомагане е регламентирано основно в За-
кона за семейните помощи за деца, Закона за социално 
подпомагане и Правилника за неговото прилагане и Зако-
на за закрила на детето. Основният принцип за получава-
не на семейни помощи, е доходът на член от семейството. 
Изключения от това правило са семействата, в които се 
отглежда дете с увреждане, или семействата, при които е 
настанено дете, като семейства на близки и роднини, или 
приемни семейства. 

Семейните помощи по Закона за семейни помощи за 
деца се делят основно на еднократни и месечни помо-
щи, като еднократните включват еднократна помощ при 
бременност, еднократна помощ при раждане на дете, 
еднократна помощ при осиновяване на дете, еднократна 
помощ за отглеждане на близнаци, еднократна помощ за 
отглеждане на дете от майка/осиновителка студентка в 
редовна форма на обучение, еднократна помощ за уче-
ници, записани в първи клас и еднократна помощ за без-
платно пътуване – веднъж в годината с железопътния и 
автобусния транспорт в страната. 

Месечни семейни помощи се дават за отглеждане на дете 
до навършване на една година, за отглеждане на дете до 
завършване на средно образование, но не повече от на-
вършване на 20-годишна възраст, за отглеждане на дете с 
трайно увреждане. 

Според различните видове помощи, те могат да се пре-
доставят в пари или в натура (за помощи за дете до на-
вършване на една година и до завършване на средно 
образование и еднократна помощ за записване в първи 
клас). Според ЗСПД, помощите в натура се предоставят 
според оценка на ДСП, при положение, че родителите 
не полагат грижи за детето си, помощта в пари не се из-
ползва по предназначение за детето, или майката не е 
навършила 18 години. Тук трябва да се има предвид, че 
натовареността на социалните работници, които правят 
оценката, включително и на индивидуалните потребно-
сти на детето, би могла съществено да попречи на адек-
ватно отпуснатите помощи в натура. 

Еднократни помощи за бременност (150 лв. през 2015 г.) 
и за дете в първи клас, както и на месечни семейни помо-
щи за отглеждане на дете до навършване на една година 
и до завършване на средно образование, имат семейства 
и бременни жени, чийто среден доход на член от семей-

ството през последните 12 месеца е бил по-нисък или 
равен на определена стойност, определяна от Закона за 
държавния бюджет (350 лв. на член от семейството през 
2015 г.). 

Майката има право на еднократна помощ при раждане 
на дете, която не зависи от доходите на семейството, като 
за първо дете тя е 250 лв., за второ – 600 лв., а за трето и 
следващо – 250 лева. При раждане на близнаци, единия 
от които е второ дете на майката, сумата за второ дете 
се изплаща и за двете деца. Стойността на еднократните 
помощи при раждане се определя ежегодно със Закона 
за държавния бюджет, като единствено фиксирано в За-
кона за семейните помощи за деца е регламентираното 
замразяване или увеличаване на стойността и фиксира-
ната по-висока сума за първо, второ и трето дете от тази 
на следващите. 

Месечните помощи за отглеждане на дете до една година 
се предоставят на майка, която не е осигурявана за общо 
заболяване и майчинство и не получава обезщетение за 
бременност, раждане и отглеждане на дете и чийто до-
ход на член от семейството е по-нисък от определения от 
Закона за държавния бюджет за съответната година. По-
лучаването на тази помощ изисква детето да има напра-
вени всички задължителни имунизации и профилактични 
прегледи. Помощи за дете до една година се получават 
независимо от дохода на семейството при положение, че 
детето е с трайно увреждане (до навършване на 2 години 
на детето) или има един жив родител. Този вид помощ, 
обаче, не може да се получава, ако майката (възрастният, 
полагащ грижи за детето) е осигурен за общо заболяване 
и майчинство, и съответно, получава обезщетение. 

През 2015 година стойността на тази помощ е 100 лв. на 
месец. 

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършва-
не на средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст се отпускат при условия, сходни с тези на остана-
лите помощи (детето не е настанено извън семейството и 
пр.), но и при условие, че детето посещава подготвителна 
група в детска градина/училище и има направени всич-
ки задължителни имунизации и профилактични прегле-
ди. Този вид месечна помощ се отпуска спрямо дохода 
на член от семейството, с изключение на случаите, при 
които детето е с увреждане, с един жив родител или е на-



14  • Семейни политики на Република България

станено при близки и роднини или в приемно семейство 
– в този случай месечните помощи се отпускат без значе-
ние дохода на семейството. Стойността на тази месечна 
помощ се определя ежегодно със Закона за държавния 
бюджет за съответната година. От 2016 година общият 
размер на помощта за семейството ще бъде в зависимост 
от броя на децата, за които се получава. 

През 2015 година стойността на тази помощ е 35 лв./
месец за първо дете, 50 лв. за второ и 35 лв. за трето и 
следващо дете. Допълнителна месечна добавка на стой-
ност 240 лв. се получава при отглеждане на дете с трайни 
увреждания. 

Спирането на месечните помощи се случва при наруша-
ване на едно от условията (непосещаване на детето на 
учебно заведение, липса на имунизации и др.) или ако 
самото дете, за което се получават помощи, стане роди-
тел. Освен това, ако майката не е навършила 18 години, 
дирекция „Социално подпомагане“ е задължена за пред-
приеме мерки за закрила в семейна среда.  

Законът за семейните помощи за деца предвижда и ед-
нократна помощ при раждане на близнаци – 1200 лв. за 
всяко дете за 2015 година, както и еднократна помощ за 
раждане на дете от майка студентка, записана в редовна 
форма на обучение – 2880 лв. 

Друг вид помощ може да бъде получена, ако детето не 
може да бъде записано в общинска детска градина, и коя-
то се изплаща в размер на 100 лв./месечно за деца от 3 до 
6 годишна възраст. 

Върху получените помощи не се дължат данъци и такси. 

За администрирането на помощите е отговорна Агенция-
та за социално подпомагане през дирекциите „Социално 
подпомагане.”

Освен Закона за семейните помощи за деца, получаване-
то на помощи е регламентирано и в Закона за закрила на 
детето (ЗЗД). Тези помощи се отпускат като подкрепа за 
оставането на детето в семейна среда (подкрепа на де-
тето и семейството за превенция и реинтеграция, отглеж-
дане на детето в семейства на роднини или близки и в 
приемни семейства) и представляват предоставяне на па-
рична помощ, стока или услуга, свързани с отглеждането 
и възпитанието на детето. 

Освен Закона за семейните помощи и ЗЗД, помощи могат 
да бъдат получавани и по Закона за социално подпома-
гане и Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане. Основният принцип тук е подкрепа на хо-
рата, които не могат да се справят без допълнителна по-
мощ, като Законът регламентира предоставянето не само 
на материална помощ, но и предоставянето на социални 
услуги. Според закона, предоставянето на тези помощи е 
обвързано със задължения за общественополезен труд, 
с изключение на предоставяне на помощи за отглеждане 
на дете или за грижа за лице с увреждания.

Критерий за отпускането на месечна помощ е и големи-
ната на жилището, в което живее семейството – да не 
бъде по-голямо от: за дву- или тричленно семейство то 
трябва да бъде поне двустайно, за четиричленно – трис-

тайно, за петчленно или по-голямо семейство – четирис-
тайно. Също така, това трябва да е единствено жилище 
за семейството. Други критерии са спестяванията на член 
от семейството да са под 500 лв., семейството да няма 
продадено недвижимо имущество през последните 5 го-
дини, няма движима или недвижима собственост, която 
може да бъде източник на доходи и др. 

Социалната помощ се предоставя в няколко различни ус-
ловия, като за дете до 16-годишна възраст, или ако учи, до 
20-годишна възраст, в размер 91 на 100 от гарантирания 
минимален доход (65 лв. за 2015 година); ако обаче де-
тето има повече от 5 неизвинени отсъствия на месец, по-
мощта се сваля до 30 на 100 от ГМД. Ако детето е от 7 до 
16-годишна възраст, но не посещава учебно заведение, то 
помощта става 20 на 100. На същия принцип, ако детето 
няма направени необходимите имунизации и прегледи, 
помощта отново е 30 на 100. 

За самотен родител помощта е 120 на 100 от ГМД за дете 
до 3 годишна възраст, 100 на 100 до 16/ 20-годишна въз-
раст. 

Друг принцип от Правилника е при съчетанието на повече 
от едно основание, да се получава по-високата стойност 
на помощта, с изключение на помощите, които са обвър-
зани с посещението на детето на учебно заведение. 

Веднъж в годината семействата могат да кандидатстват и 
за еднократна помощ в зависимост от конкретните нуж-
ди. Размерът на тази помощ е максимално 5 пъти гаран-
тирания минимален доход, или 325 лева.

Стойността на получените помощи по ЗСПД, ЗСП, ЗЗД и 
др. за 2014 г. могат да бъдат намерени в Приложение 2 на 
настоящия документ.

Взаимодействие по отношение на семейната политика 
и политиката за пазара на труда, включително отпуски-
те по майчинство/бащинство и въвличането на мъжете/
бащите в отглеждането на децата и семейния живот  

Осигуряване и обезщетения
На първо място, що се отнася до обезщетенията за време-
то за бременност и майчинство, чл. 2 на Кодекса за соци-
ално осигуряване регламентира предоставянето на обез-
щетения от държавното обществено осигуряване при 
майчинство (фонд „Общо заболяване и майчинство“). За 
осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, 
се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеж-
дане на дете, платен и неплатен отпуск за бременност и 
раждане, отглеждане на дете до 3 годишна възраст от не-
работеща майка, както и при осиновяване на дете от 2 до 
5-годишна възраст. Също така, възможно е получаването 
на парични обезщетения при гледане на дете, върнато от 
детско заведение поради карантина в заведението или на 
дете, на което предстои медицински преглед, изследване 
или лечение. 

Обезщетението се изчислява в размер на 90 на 100 върху 
средно-дневната стойност на заплащането 24 месеца на-
зад (в сила от 01.01.2015 г.) и не може да бъде по-малко 
от минималната дневна работна заплата. Поглеждайки 
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назад, съществува тенденция за увеличаване на периода, 
върху който се изчислява обезщетението от 12 месеца – 
18 месеца – до 24 месеца. Право на парично обезщетение 
за бременност и раждане, вместо трудово възнагражде-
ние, имат право само лица с поне 12 месеца осигурите-
лен стаж като осигурени за този риск. 

Майките имат право на парично обезщетение при бре-
менност и раждане за срок от 410 календарни дни, от 
които 45 дни преди раждането (ако раждането е преди 
изтичането на тези 45 дни, те се ползват след раждане-
то). При осиновяване, обезщетението е в размер на раз-
ликата от възрастта на детето в деня на предаването му 
за осиновяване до изтичането на срока на полагащото се 
обезщетение за раждане25. 

Бащите, които са осигурени за общо заболяване и май-
чинство имат право на парично обезщетение при раж-
дане на дете за срок от 15 календарни дни и съответно, 
отпуск от датата на изписването на детето от лечебното 
заведение. Това право може да се използва, ако майката 
и бащата се намират в брак или живеят в едно домакин-
ство. Съответно, бащата има право и на парично обезще-
тение след навършване на 6-месечна възраст на детето за 
остатъка до 410-те календарни дни. 

Времето през този отпуск, независимо от кой от двамата 
родители се ползва, се счита за трудов стаж. 

Обезщетение за отглеждане на малко дете може да се 
изплаща след изтичането на срока на обезщетението за 
бременност и раждане до навършването на 2 години на 
детето. То е в размер, определен със Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване (340 лева през 
2015 г.). Допълнителният платен отпуск може да се полз-
ва и от бащата (или друго лице, поело отглеждането на 
детето), както и от един от родителите на майката или ба-
щата, ако той има трудово правоотношение.

Ако обаче детето бъде настанено в детско заведение, 
напр.  детски ясли, отпускът се прекратява. От 2014 го-
дина при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст 
също се полага платен отпуск в срок от 365 дни. Това па-
рично обезщетение обаче също не се изплаща, ако детето 
посещава детско заведение.  

Отпуск може да се ползва и ако дете до 2-годишна въз-
раст е настанено в семейство на роднини или близки или 
приемно семейство по силата на Закона за закрила на де-
тето. 

Законодателството предвижда и обезщетение при неиз-
ползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане 
на малко дете в размер на 50 на 100 в някои от случаите 
на прекъсване на отпуска, включително случай на смърт 
на майката и прехвърляне на правото на ползване на от-
пуск върху другия родител.  

Ако лицето не е било осигурено за общо заболяване и 
майчинство, обезщетението се изчислява върху сред-
но-дневната минимална работна заплата за страната за 
съответния период. Същото правило се прилага и в слу-
чаите, когато лицето е ползвало отпуск за отглеждане на 
малко дете. 

Така регламентираните парични помощи и помощи в на-
тура дават основание да се направи заключение, че от 
една страна, дългият период на отпуск за бременност и 
майчинство дава възможност на майките (евентуално ба-
щите) да бъдат по-дълго време близо до децата си в ран-
на детска възраст, когато това е от особена важност. От 
друга страна, обаче, тази мярка е конкретно полезна на 
жените, осигурявали се на добър доход през последните 
две години. На практика, това  изключва неосигурените 
жени, както и би могло да доведе до отлагането на раж-
дането на дете поради удължения период, който се взима 
предвид при определянето на  осигурителния доход.  

25   Кодекс на труда, Закон за социално осигуряване
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Най-малък е техният брой в областите Разград (504), Мон-
тана (722) и Видин (797), а най-голям е броят им в обла-
стите София-град (35 131), Пловдив (7315) и Варна (4759). 
Достъпът до общински жилища обаче е обременен с ре-
дица изисквания, на които кандидатстващото лице/се-
мейство следва да отговаря.

Изпълнението на мерките, които се отнасят до креди-
тирането на млади или многодетни семейства като част 
от Програма А-2 „Усъвършенстване на финансово-кре-
дитната и данъчната система за жилищния сектор“ от 
жилищната стратегия, не може да бъде оценено поради 
недостатъчни данни. Събираните данни от НАП за данъч-
ни облекчения за ипотечни кредити за млади и многодет-
ни семейства не позволяват цялостна интерпретация на 
ефективността им предвид, че декларираните данни по 
чл. 50 от ЗДДФЛ се отнасят за доходите на лицето, подало 
декларация, а не за цялото семейство.  

Към 2014 година е предприета инициатива за разра-
ботване на нов жилищен закон и Национална жилищна 
стратегия. Според мониторинга за изпълнението на На-
ционалната демографска стратегия за 2014 година, нали-
це е проучване на необходимостта от социални жилища 
и проучване на различни източници на финансиране за 
създаване на социален финансов фонд, сграден фонд 

и информационен портал за него и жилищен кодекс за 
тяхната регламентация. Отговорната институция за това е 
Министерство на инвестиционното проектиране.  

Освен мерките, предвидени в Националната жилищ-
на стратегия, други усилия в посока на подобряване 
на жилищните условия се правят в рамките на схема 
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на уяз-
вими, малцинствени и социално слаби групи от населе-
нието и други в неравностойно положение“ по линия на 
ОПРР 2007–2013 г. Бенефициенти по схемата са осем бъл-
гарски общини, които изпълняват интегрирани проекти 
за устойчиви социални жилища. Проектите включват ин-
вестиционен компонент за ремонт и изграждане на соци-
ални жилища и дейности по осигуряване на образование, 
заетост, достъп до здравни услуги и пр. 

Освен гореописаните планирани мерки, Законът за со-
циално подпомагане дава възможност за получаването 
на целева месечна помощ за наем за самотни родите-
ли, като помощта отново се администрира от Агенция за 
социално подпомагане през ДСП. Сумата покрива целия 
размер на наема без такса „Смет“. Помощта за наем се 
отпуска, когато семейството е настанено в общинско жи-
лище. 

фиг. 1 Обитавани жилища по форма на собственост и по години на преброяванията, НСИ

 120

100

80

60

40

20

0

  Държавна

  Частна

1975                       1985                   1992                       2001                        2011

Жилищна политика

Към момента действа Националната жилищна страте-
гия, приета с Решение № 395 на Министерския съвет от 
14.05.2004 г., без указан срок. Тя включва програма Б-4 
„Осигуряване достъп до жилища на семейства с ниски 
доходи“, която планира мерки за облекчени условия за 
придобиване на жилище от млади семейства, предоста-
вяне безвъзмездно или при облекчени условия на имо-
ти за строителство и настаняване в наемни жилища със 
статут на „непродаваеми“. За съжаление, към настоящия 
момент няма пълна информация за степента на изпълне-
ние на така заложените мерки.  Правомощията за тяхно-
то осъществяване са делегирани на местната власт, като 
това обаче стеснява фокуса до достъпа само до общински 
жилища, които не са достатъчни, за да могат да удовлет-
ворят жилищните нужди. 

Наличните към момента общински жилища са крайно 
недостатъчни за удовлетворяване на жилищните нуж-
ди дори само на картотекираните лица съгласно Наред-
бата за реда и условията за установяване на жилищни 
нужди, настаняване и продажба на общински жилища. 
Нещо повече – прегледът на данните от НСИ за периода 
на преброяванията на населението между 1985 и 2011 
г. показва затвърдилата се тенденция на намаляване на 
относителния дял на обитаваните обществени (общински 
или държавни) жилища. През последното преброяване 
от 2011 г. техният относителен дял е 2,6%, или близо се-
дем пъти по-малко в сравнение с данните, отнасящи се за 
1985 г., когато техният относителен дял е бил 16,2%. 
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Същевременно, през последните години налице е прак-
тика на събаряне на незаконни жилища на семейства, 
живеещи в бедност, за които тези жилища са единствени, 
без наличие на ясен план за жилищното настаняване на 
семействата и децата. 

В този контекст, основни препоръки към изработването 
на жилищни политики, които да са в подкрепа на семей-
ствата, са свързани с актуализиране на приетата през 
2004 г. Национална жилищна стратегия и приемане на 

пакет от програми и нормативни промени за нейното 
изпълнение, включително оценка на състоянието на об-
щинските жилища и увеличаването на техния брой, по-
ощряване на възможност за поетапно придобиване на 
собственост на общинско жилище от семейства с ниски 
доходи, изграждане на експертно звено за жилищно кон-
султиране, включително за улесняване и подпомагане на 
законното строителство и др. Важна роля в този процес 
имат местните власти. 

Данъчни политики

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физиче-
ските лица необлагаеми са помощите и добавките от со-
циално подпомагане, получени на основание на Закона 
за закрила на детето и на Закона за семейните помощи 
за деца, сумите, получени на основание на Закона за се-
мейните помощи за деца, както и сумите за издръжка, 
получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на 
Семейния кодекс.

Мониторингът на изпълнението на Националната де-
мографска стратегия показва, че през 2014 година не са 
предприети дейности по заложеното в стратегията об-
съждане на възможностите за въвеждане и използване 
на различни финансови и данъчни механизми и облек-
чения в подкрепа на семействата или въвеждане на кре-
дитни преференции за млади семейства. Независимо от 
това, от 01.01.2015 г. е въведено данъчно облекчение за 
семейства с деца26, според което от годишните данъчни 
основи се приспадат суми, съответно 200 лв. за едно, 400 
за две и 600 лв. за три и повече деца. Условието за ползва-
не на данъчното облекчение е детето да не е навършило 
пълнолетие, да не е настанено за отглеждане извън се-
мейството. Данъчното облекчение може да се използва 
от единия от родителите, приемен родител, член на се-
мейството на роднини/близки, при които е настанено де-
тето за срок не по-кратък от 6 месеца. Законът за данъци-
те върху доходите на физическите лица регламентира и 
данъчни облекчения за деца с увреждания в размер на 
2000 лева от данъчната основа за отглеждане на дете с 50 
и над 50 на сто вид и степен на увреждане. 

При така наличните данъчни облекчения на данъчната 
основа, родител на три деца може да ползва облекчение 
от 60 лева годишно за трите деца общо. Тоест, данъчно-
то облекчение на практика се реализира под формата на 
1 лев и 67 стотинки на дете на месец. 

Чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физиче-
ските лица регламентира данъчните облекчения за мла-

ди семейства, които могат да ползват такова при плащане 
на ипотечен кредит, при положение, че семейството има 
сключен граждански брак, единият от двойката не е на-
вършил 35 години към датата за сключване на договора 
за ипотечен кредит и ипотекираното жилище е единстве-
но жилище за семейството през данъчната година27.

Данъчните облекчения могат да се разглеждат като фи-
нансов инструмент за провеждане на ефективна социал-
на политика, която не използва социалните плащания, и 
съответно, насърчава заетостта и раждаемостта. В раз-
лични страни данъчните облекчения се прилагат както 
като намаление на данъчната основа на родителите, как-
то е към момента и в България, така и по схемата на се-
мейно подоходно облагане, което да се отнася до двойки 
със сключен брак, така и за двойки, които съжителстват 
без фактически брак. Друго важно понятие при опреде-
лянето на данъчната тежест е броя на „зависимите лица“  
– деца (биологични, осиновени или доведени), възрастни 
родители и близки, за които данъчно задълженото лице 
осигурява издръжка и грижи. В някои държави налице е 
и необлагаема основа, която на практика представлява 
част от дохода, която не подлежи на облагане, и е обвър-
зана с разходите на лицето за издръжката и грижите на 
зависимите от него лица. Друг механизъм е приспадането 
на плащания за медицински услуги и издръжка, постано-
вена със съдебно решение. 

В този контекст, обмислянето на реално семейно по-
доходно облагане би могло да има положителен ефект 
както върху ефективизирането на подкрепата на семей-
ствата, така и върху стимулирането на трудовата дейност 
на родителите. Допълнително, тази мярка, насочена към 
работещите родители, би могла да доведе до оптимизи-
ране на системата, тъй като на практика по-голяма част 
от дохода остава за семейството, а не бива изплатен като 
данък, а след това допълнителни средства да бъдат полу-
чавани под формата на семейни помощи.   

26   Чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
27   Чл. 22а, ал. 1, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2007
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Административна рамка

В административната организация на изпълнението на 
политиките за подкрепа на семействата са включени ре-
дица институции и структури на национално и местно 
ниво. Сред тях са Министерство на труда и социалната по-
литика, Министерство на здравеопазването, Министер-
ство на правосъдието, Министерство на образованието, 
Националната агенция по приходите, Националния оси-
гурителен институт, Агенцията за социално подпомагане 
с нейните структури, Държавната агенция за закрила на 
детето, местните власти и др. Осъществяването на много 
от разгледаните по-горе стратегии и планове зависи не 
само от координацията между различни институции, но и 
е планирано в рамките на техните бюджети. 

Най-общо, от една страна, функциите, отнасящи се до 
осигуряване, трудов стаж и данъчни облекчения, са в пра-
вомощията на Националния осигурителен институт и На-
ционалната агенция по приходите. 

Функциите, които се отнасят до услуги за дневна грижа 
като държавни и общински детски градини, са в право-
мощията на Министерство на образованието, от гледна 
точка на методология, квалификация на професионали-
стите, държавни образователни изисквания и пр., докато 
сградите, в които се предоставят услугите, обикновено са 
общински. В същото време, яслите като обществени ин-
ституции за отглеждане, възпитание и обучение на деца 
до 3-годишна възраст все още не са напълно интегрирани 
нормативно и структурно в единна обществена система 
за ранно детско развитие, заедно с детските градини, и 
продължават да работят по Наредба 26 на Министерство 
на здравеопазването.

Основна роля в планирането и осъществяването на се-
мейните политики, отнасящи се до семействата у нас, 
имат Министерство на труда и социалната политика и 
Агенцията за социално подпомагане. Мисията на Агенци-
ята за социално подпомагане е да изпълнява политиката 
на държавата по социално подпомагане. В системата на 
разпределение на отговорностите, основните функции 
и оперативно изпълнение на мерките за закрила се из-
пълняват от отделите „Закрила на детето“ (ОЗД), част от 
областните дирекции „Социално подпомагане“ към Аген-
цията за социално подпомагане. Формалното разделение 
на функциите в АСП е вертикално – регионални дирекции 
на „Социално подпомагане“ (РДСП), дирекции „Социално 
подпомагане“ и отдели „Закрила на детето“ (ОЗД). 

Същевременно, разработването на критерии и стандар-
ти и лицензирането за предоставяне на социални услуги, 
контролът (проверките) и задължителните предписания 
при установяване на нарушаване на правата на детето са 
в правомощията на Държавната агенция за закрила на де-
тето. Държавната агенция за закрила на детето има за ос-
новна задача ръководството, координацията и контрола 
на осъществяването на държавната политика по закрила 
на детето. Основна дейност на агенцията е разработва-
нето на единна и координирана политика за закрила на 
детето чрез разработването и контрола на национални и 
регионални програми. ДАЗД участва и в разработването 
на подзаконовите нормативни актове към Закона за за-
крила на детето. Друга основна дейност на агенцията е 
осъществяването на проверки за спазването на детски-
те права във всички държавни, общински и частни ин-
ституции и заведения, работещи със и за деца, като при 
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откриване на нарушения в отговорностите на Агенцията 
е отправянето на предписания към съответните институ-
ции. Специфична дейност е наблюдението и контрола на 
специализираните институции за резидентна грижа. 

Администрирането на семейните и социалните помощи 
за деца е основна функция на АСП, като в съответствие с 
мисията си тя изпълнява държавната политика за соци-
ално подпомагане. Същевременно обаче, Агенцията за 
социално подпомагане има роля и в предоставянето на 
социалните услуги – резидентни и в общността. Важно 
е да се уточни, че придобиването на лиценз за предос-
тавяне на социална услуга обаче е само първата крачка 
към предоставянето на самата услуга. За нейното предос-
тавяне съответния доставчик трябва да докаже, че може 
да изпълнява съответната услуга по методиката, одобре-
на от АСП и ДАЗД. Изискванията в методиката са много 
по-детайлно разписани. На практика обаче това прави 
системата значително усложнена, като дава възможност 
от една страна, за дублиране на функции, и от друга, за 
прехвърляне на отговорността между различните инсти-
туции.

Местните власти имат роля в изпълнението на държав-
ната политика в подкрепа на семейството, както и плани-
рат частични мерки в подкрепа на семействата на местно 
ниво. Те имат отговорността да разкриват социални услу-
ги на местно ниво, като предоставянето им е делегирано 
от държавата. По преценка на общината те могат да бъдат 
управлявани от общината или предоставянето им да бъде 
делегирано на външен доставчик. 

ЗСП и ЗЗД съвместно регламентират режима за лицензи-
ране на доставчици на социални услуги за деца. Съглас-
но ЗСП на вписване в Регистъра на АСП и съответно на 
лицензиране по ЗЗД подлежат 1) български физически 
лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически 
лица; и 2) чуждестранни физически или юридически 
лица от държавите, членки на Европейския съюз, или 
от други държави-страни по Споразумението за Евро-
пейско икономическо пространство, регистрирани като 
търговци, съгласно националното си законодателство 
[чл. 18, ал. 1, т.т. 4 и 5 от ЗСП, чл. 43в, т. 1 от ЗЗД]. Така от 
режима за лицензиране, съответно – регистриране, са 
изключени държавата и общините. Този подход е твър-
де спорен от правна гледна точка, още повече, че вли-

за в пряко противоречие с Конституцията на Република 
България, според която ”Законът създава и гарантира на 
всички граждани и юридически лица еднакви правни 
условия за стопанска дейност, като предотвратява зло-
употребата с монополизма, нелоялната конкуренция и 
защитава потребителя.” [чл. 19, ал. 2]. 

Съществуващата в момента в страната законодателна и 
административна уредба на системата за закрила е фоку-
сирана върху децата в риск, а не върху широка концепция 
за благосъстояние на всички деца и родители. В страната 
все още съществува тенденция да се разглежда закрилата 
на детето и социалната работа по закрила най-вече като 
социално подпомагане. Това до голяма степен е свързано 
с включването на ОЗД в структурата на АСП, чиято основна 
функция е да изпълнява държавната политика в областта 
на социалното подпомагане. Практическата работа по за-
крила на детето е затруднена от недобрата координация 
и сътрудничество между различните органи, които имат 
отношение към закрилата на детето.

В тази връзка, Национална мрежа за децата счита, че е 
необходимо да се преосмисли и промени политиката за 
закрила на детето, така че да включва не само мерки, 
насочени към деца в риск, а към защитаване и гаранти-
ране на основните права на детето във всички сфери на 
обществения живот. С оглед гарантиране на правата и 
подобряване на благосъстоянието на всички деца е необ-
ходимо да се разшири значително спектърът от услуги за 
подкрепа на семействата – например, услуги за бъдещи 
родители, за родители които учат или работят и т.н. Едно-
временно с това е необходимо да се гарантира достъпът 
до тези услуги за всички граждани на страната, без да се 
ограничава от наличие на риск, равнище на доходи или 
други.

Национална мрежа за децата счита, че законовото ре-
гламентиране на ефективни механизми на координация 
ще доведе до по-добра съгласуваност на действията на 
отделните институции и професионалисти, работещи с 
деца. Също така, вярваме и, че Законът за детето след-
ва да регламентира и една нова институционална рамка, 
която да отделя социалното подпомагане от закрилата 
на детето и да насърчава принципа на субсидиарността 
и реалната децентрализация, а именно – взимането на 
решения най-близко до хората. 
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Вид, обхват и достъпност на услугите 
в подкрепа на семействата

Услуги за ранно детско развитие

България има добре развити политики и мерки, ориен-
тирани към потребностите на малките деца и техните се-
мейства. Осигуреният достъп до безплатни здравни грижи 
за децата, политиките за защита на майчинството и пла-
теният отпуск за оглеждане на дете, развитата система за 
предучилищно образование и закрила на детето са сред 
най-важните постижения, които подпомагат пълноценно-
то развитие на децата в ранна детска възраст. Тези полити-
ки са предпоставка за гарантиране на най-висок стандарт 
на грижа на всяко дете. В същото време обаче, налице са 
редица негативни тенденции по отношение на ключови 

индикатори за детското благосъстояние, които показват, 
че националните политики и институционалната рамка не 
са в състояние да отговорят на нарасналите неравенства в 
обществото и потребностите на децата и семействата, осо-
бено на тези от най-уязвимите слоеве на населението.

Все още не са легализирани услугите, основани на взаи-
мопомощ и сътрудничество между семействата в отглеж-
дането на децата на базата на споделено разбиране и 
общи принципи и правила, като родителските кооперати-
ви, дневната грижа, асистент на майката и други. 

Социални услуги

У нас са  налице стандарти и лицензи за стандартизи-
рани социални услуги в подкрепа на семействата: Цен-
тър за обществена подкрепа, Център за работа с деца 
на улицата, Център за социална рехабилитация и инте-
грация, Дневен център за деца с увреждания, Кризисен 
център, Звено „Майка и бебе“, Мобилен център за рабо-
та с деца и др. 

Според доклад на Държавната агенция за закрила на де-
тето, активните лицензи към 31.12.2014 г. са 270 броя за 
355 броя социални услуги за деца, предоставяни от 221 
дружества и организации.

Най-голям е делът на Центровете за настаняване от се-
меен тип – 29% и Центровете за обществена подкре-
па – 26%. 

Според Годишния отчет на Агенцията за социално под-
помагане общият брой на децата, които ползват социал-
ни услуги през 2014 година (резидентни и в общността), 
е 10 639. 

Общият брой на социалните услуги за деца е 401 с общ 
капацитет 10 116 места. Според вида си, те са: 
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За 2014 година са разкрити 33 нови услуги за деца с общ 
капацитет 641 потребители, от които 16 са от резидентен 
тип. С най-голям брой от новоразкритите услуги са Центро-
вете за настаняване от семеен тип – 14, с общ капацитет 
170 места и Центрове за обществена подкрепа – 11, с общ 
капацитет от 310 места. 

Междувременно, важно е да се спомене, че е увеличен ка-
пацитетът на 9 броя социални услуги, сред които два ЦНСТ, 
един ДЦДУ – седмична грижа и 1 Преходно жилище. 

През 2014 г. отделите „Закрила на детето” (ОЗД) са ра-
ботили по 34 550 постъпили сигнали за деца в риск. Аген-
цията за социално подпомагане отчита 4346 нови отво-
рени случая за превенция на изоставяне, като 2894 са 
успешно приключилите. Съответно, броят на случаите 
по реинтеграция са 1994, от които 1898 – новоотворени. 
1862 са приключени, като от тях успешно приключени са 
1157. 6751 деца са настанени при семейства на близки и 
роднини. 

Закрила на детето
Законът за закрила на детето регламентира изричния ан-
гажимент на държавата да гарантира основните права на 
детето във всички сфери на обществения живот за всички 
групи деца. Като основни принципи на закона са изброени 
и отглеждането на дете в семейна среда, насърчаване на 
отговорното родителство и подкрепата на семейството. За-
конът предвижда задължение за съдействие, според което 
на всяко лице, на което е известно, че дете се нуждае от 
закрила, е длъжно да уведоми отговорните институции за 
това. 

Подкрепата на деца в риск е регламентирана предимно в 
Закона за закрила на детето, който дефинира понятието 
„специална закрила“, що се отнася до деца в риск29. Сред 
мерките за закрила са съдействие, подпомагане и услуги 

в семейна среда, информиране за правата и задължени-
ята на децата и родителите, осигуряване на превантивни 
мерки за сигурност и защита на детето. Законът още регла-
ментира правото на всеки родител, настойник, попечител 
или друго лице, което полага грижи за дете да иска и да 
получава съдействие и да бъде информиран и консултиран 
за всички мерки, които се предприемат по този закон.

Наредбата за критериите и стандартите за социални услу-
ги задължават всеки доставчик да разработи методология 
за предоставянето на социалната услуга и да информира 
родителя/ настойника и детето за услугата, персонала и 
неговите функции. Друго задължение на доставчика е да 
осигури сигурна, здравословна и достъпна среда при пре-
доставянето на услугата. 

Услуга Места

106 Центъра за обществена подкрепа общ капацитет 4 407 места28 

14 Центъра за работа с деца на улицата общ капацитет 261 места

15 Кризисни центъра за деца общ капацитет 155 места

10 Звена „Майка и бебе” общ капацитет 75 места

4 Приюта общ капацитет 60 места

118 Центъра за настаняване от семеен тип за деца с общ капацитет 1 376 места

74 Дневни центъра за деца с увреждания общ капацитет 1 967 места

7 Дневни центъра за деца и възрастни с увреждания общ капацитет 358 места

17 Преходни жилища за деца общ капацитет 140 места

36 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца общ капацитет 1 317 места

28   Данните са от Годишния отчет на АСП и на места се различават от справката за наличния брой услуги от сайта на АСП
29   Според Закона за закрила на детето, „Дете в риск“ е дете, което: а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или 

чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или 
всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; в) за което съществува опасност от увреждане 
на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; г) което страда от увреждания, както и от труднолечими 
заболявания, констатирани от специалист; д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. Национална 
мрежа за децата настоява към тази формулировка да бъдат добавени и децата, които са в конфликт със закона.
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Подкрепа на деца и семейства
Една от най-разпространените предоставяни услуги в общ-
ността е Центърът за обществена подкрепа, която работи 
за предотвратяване на изоставянето на деца, превенция на 
насилието и отпадане от училище, консултиране и подкре-
па на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с 
поведенчески проблеми и прояви. В тази си роля Центро-
вете за обществена подкрепа изпълняват функции, свърза-
ни с повишаването на родителския капацитет.

Към момента в рамките на Комплексите за социални услу-
ги за деца и семейства функционира услугата Звено „Май-
ка и бебе“, която предоставя временно настаняване до 6 
месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят 
децата си. Основната функция на услугата е да работи за 
повишаването на родителския капацитет на майката чрез 
социално, психологическо и юридическо консултиране30. 

Националната програма за закрила на детето 2014 включ-
ва дейност за разработване на минимален пакет дейности 
при предприемане на мерки за закрила. До края на 2014 
година обаче няма напредък по тази заложена дейност. 
Разработено е и Методическо ръководство по превенция 
на изоставянето на деца на ниво родилен дом. 

Услугата „Център за работа с деца на улицата“ е ориенти-
рана към работата за превенция на попадането на деца 
на улицата и интеграция на деца, живеещи трайно или 
частично на улицата. Методиката на услугата предвижда 
индивидуална работа с детето и неговото семейство, се-
мейно консултиране и подкрепа, медицински и санитар-
но-хигиенни услуги, ограмотяване на децата и обучение 
в родителски умения на родителите31. Налице е обратна 
връзка от професионалисти, работещи в услугата, че само-
то й наименование, обаче, често отблъсква родителите и 
предизвиква у тях отказ за ползването ѝ. 

За подкрепа на семейства с деца с увреждания съществу-
ват услугите „Дневен център за деца с увреждания“ и „Цен-
тър за социална рехабилитация и интеграция на деца“. 

Други услуги, които също трябва да бъдат споменати, са 
услугите, разкрити като част от програмата на УНИЦЕФ – 
България, проект „Посока: семейство“ и здравно-консул-
тативните центрове, разкрити от Министерство на здра-
веопазването във връзка с изпълнение на Националната 
програма за подобряване на майчиното и детското здраве 

2014-2020 – Семейно-консултативен център (СКЦ), Център 
за ранна интервенция, Център за майчино и детско здра-
веопазване и други. Семейно-консултативният център е 
иновативна услуга, която обединява интегрирани соци-
ални, здравни и образователни услуги. Той предлага кон-
султации, индивидуална и групова подкрепа на семейства 
с малки деца в риск. В рамките на услугата се организи-
ра „Училище за родители“, което подкрепя развитието на 
родителски умения, както и подготовка на млади хора за 
семеен живот, консултации по семейно планиране и пре-
венция на нежелана бременност. Към услугата функциони-
рат и мобилни екипи от специалисти, които достигат до се-
мейства в риск да изоставят децата си и следят и насочват 
бременни жени в риск към системата на здравеопазване 
за консултация и подкрепа.  

Центровете за майчино и детско здравеопазване, разкрити 
и подкрепяни от УНИЦЕФ, предоставят домашни посещения 
при бременни жени и деца до 3 години на територията на 
съответната област. По време на домашните посещения на-
стоящите и бъдещи родители могат да получат  информа-
ция, консултации, съвети и насоки за здравословен живот 
по време на бременност и подготовка за раждане; основни 
грижи за новороденото и малкото дете; успешно кърмене, 
захранване и здравословно хранене на детето; опазване на 
здравето и насърчаване на развитието на малкото дете; сп-
равяне с проблеми със съня на бебето, храненето и трудно 
поведение при малкото дете; достъп до различни услуги за 
семейства и малки деца в областта и общината.

Здравно-консултативните центрове за майчино и детско 
здраве, разкрити от МЗ, към многопрофилните болници 
за активно лечение предоставят здравно-информационни, 
обучителни, консултативни и медико-социални дейности, 
психологическа консултация, координиращи и насочващи 
услуги за млади хора, двойки, бременни, родилки и деца 
до 18 г. 

Едно от основните предизвикателства пред иновативните 
услуги остава тяхната устойчивост. Към момента финан-
сирането им е пилотно и е предимно на проектна фаза, 
като липсва ангажимент от страна на държавата за тяхното 
нормативно и финансово регламентиране. По този начин 
обезпечаването на устойчивостта на иновативните услуги 
остава под въпрос. 

Закрила от насилие
На базата на сключено споразумение през март 2010 г. за 
действия при деца в риск между Министъра на труда и со-
циалната политика, Министъра на вътрешните работи, Ми-
нистъра на образованието, Министъра на правосъдието, 
Министъра на външните работи, Министъра на културата, 
Министъра на здравеопазването, Председателя на ДАЗД, 

Изпълнителния директор на АСП и председателя на УС на 
НСОРБ, съществува мултидисциплинарен координационен 
механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва 
на насилие или в риск от насилие, включваща процеду-
ра за взаимодействие при подаден сигнал32. Механизмът 
предполага задължение за незабавно съдействие от всяка 

30  Методика за предоставяне на услугата „Звено Майка и бебе“
31   Методика за предоставяне на услугата „Център за работа с деца на улицата“
32   Приложение 1 към Механизма: Задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти по настоящия 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 
интервенция
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33  Методика за предоставяне на услугата „Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие“
34  Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата, Национална мрежа за децата 2015
35  Пак там

една от тези институции и техните структури и изграждане 
на план за действие в най-добрия интерес на детето. Съ-
гласно механизма в случай, че сигнал за насилие е приет 
от някой от органите за закрила Дирекция „Социално под-
помагане“/Отдел за закрила на детето/, Държавна агенция 
за закрила на детето или Министерство на вътрешните ра-
боти, той е длъжен да уведоми за това останалите неза-
бавно до 1 час от регистриране на сигнала, включително 
по телефон и факс. Сигналът се изпраща в Дирекция „Со-
циално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Той 
се проучва в рамките на 24 часа, след което отговорният 
социален работник свиква по телефон в най-кратък срок 
работна среща на мултидисциплинарен екип, който трябва 
да изработи план за действие.

Данните от мониторинга на прилагането на Координацион-
ния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 
деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаи-
модействие при кризисна интервенция показват, че през 
2014 година мултидисциплинарните екипи са разгледали 
общо 1102 сигнала. Водещо място имат сигналите за деца 
в риск, подадени от родители – 17%, а на второ място са 
сигналите, постъпили на националната телефонна линия 
за деца 116 111 – 11%.

Разпределението на сигналите според вида на насилието 
се запазва непроменено спрямо предходната година. През 
2014 г. близо половината от сигналите, по които се е съби-
рал мултидисциплинарният екип, се отнасят до физическо 
насилие – 48%. В 18% от случаите сигналите се отнасят до 
сексуално насилие над дете, за психическо насилие – 19%, 
за пренебрегване – 15%.

Наблюдава се увеличение на броя на случаите, по кои-
то са работили мултидисциплинарните екипи като през 
2014 г. броят им е 748 спрямо 575 през 2013 г. Продъл-
жава тенденцията за изключително нисък относителен 
дял на сигналите, подадени от личните лекари на децата 
и здравните заведения. Само 2% от подадените сигнали 
са постъпили от здравно заведение (вкл. Бърза помощ, 

болнично заведение, медицински център и т.н.), а от лич-
ните лекари са по-малко от 1% в едва три области в стра-
ната. В същото време това са специалистите, които имат 
връзка със семействата и децата, особено в периода на 
ранното детство.

Налице е стандарт за услуга „Кризисен център“ за под-
крепа на деца и лица, пострадали от насилие, трафик или 
други форми на експлоатация. Услугата предлага ком-
плекс от дейности за оказване на индивидуална подкре-
па, задоволяване на ежедневните потребности, правно 
консултиране и социално-психологическа помощ33. На те-
риторията на страната функционират 15 Кризисни центъ-
ра с общ капацитет от 155 места. Същевременно, случаите 
на насилие варират от 2 до 3 хиляди на година34. Разбира 
се, не всеки от тях изисква настаняване в Кризисен цен-
тър, но независимо от това, капацитетът на настаняване 
на услугата в национален мащаб е изключително нисък. 

България е страна, ратифицирала Конвенцията на Съвета 
на Европа за закрила на децата срещу сексуална експло-
атация и сексуално насилие, с което е поела ангажимент 
за предприемане на необходимите законодателни и дру-
ги мерки за информиране за закрила на правата на деца-
та сред професионалистите, работещи с деца в различни 
сфери, разпознаването на сексуалната експлоатация и зло-
употреба, както и за осигуряване на достъп до професиите, 
свързани с работа с деца, който гарантира, че кандидатите 
не са осъждани за актове на сексуална експлоатация или 
сексуално насилие над деца. 

Настоящият доклад не разглежда услугите от резидентен 
тип. Независимо от това, важно е да се спомене, че в конте-
кста на текущата реформа на институционалната грижа за 
деца, подкрепата на родителите е от изключително значе-
ние. Според Бележник 2015, обаче, съществуват сериозни 
опасения, че фокусът на реформата в институционалната 
грижа за деца е по-скоро върху техническото изпълнение 
на проектите, по които се развива тя, а не върху най-до-
брия интерес на детето35.
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Телесно наказание
Национално представително проучване на агенция ЕСТАТ 
от 2013 година за България36, поръчано от Национална 
мрежа за децата, показва, че повече от половината роди-
тели в България (61%) заявяват, че не биха ударили детето 
си, докато останалите 39% подкрепят удрянето на шамар 
като възпитателен подход. Около половината запитани 
хора – родители и млади хора без деца (както двойки, така 
и млади хора без постоянен партньор) – са споделили, че 
са ставали свидетели на бой над дете, включително само 
шамари. Данни от национално представително изслед-
ване на Националния център за изследване на общест-
вено мнение показват, че над 80% от запитаните смятат, 
че насилието от страна на родителите не е възпитателен 
метод. Същевременно обаче, почти 70% не припознават 
пляскането като насилие и смятат, че това е адекватна въз-
питателна мярка37.

Законът за закрила на детето регламентира закрилата на 
детето срещу нарушаващите неговото достойнство методи 
на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и 
форми на въздействие, противоречащи на неговите инте-
реси. Правилникът за прилагане на ЗЗД е приетото вторич-
но законодателство по прилагането на Закона за закрила 
на детето. В допълнителните разпоредби към правилника 
за прилагане на ЗЗД са дадени за първи път в нашето зако-
нодателство определенията за различните видове насилие 
(физическо, психическо, сексуално насилие, пренебрег-
ване), позволявайки по-прецизното идентифициране на 
случаите, по които да работят социалните работници и екс-
пертите от системата за закрила на детето. Предприетите 
мерки са съобразени с водещия риск за детето и защита на 
неговия най-добър интерес. 

В най-общ смисъл насилието е дефинирано в § 1 т. 1, коя-
то гласи: „Насилие над дете е всеки акт на физическо, 
психическо или сексуално насилие, пренебрегване, тър-
говска или друга експлоатация, водеща до действител-
на или вероятна вреда върху здравето, живота, разви-
тието или достойнството на детето, което може 
да се осъществява в семейна, училищна или социална 
среда.” 

В § 1 т. 2 физическото насилие се определя като „причиня-
ване на телесна повреда, включително причиняване на 
болка или страдание без разстройство на здравето.” 
Пренебрегване на детето е дефинирано в допълнителната 
разпоредба, § 1 т. 5: „Пренебрегване е неуспехът на роди-
теля, настойника или попечителя или на лицето, което 
полага грижи за детето в една от следните области: 
здраве, образование, емоционално развитие, изхранва-
не, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състоя-
ние да го направи.” 

Според ППЗД, допълнителна разпоредба, § 1 т. 3 психиче-
ско или емоционално насилие са всички действия, които 

могат да имат вредно въздействие върху психичното здра-
ве и развитие на детето, като подценяване, подигравател-
но отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или 
други форми на отрицателно отношение, както и неспо-
собността на родителя, настойника и попечителя или на 
лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходя-
ща подкрепяща среда. 

Според Закона за домашното насилие (чл. 2) „домашно на-
силие” е „всеки акт на физическо, сексуално, психическо, 
емоционално или физическо насилие, както и опитът за 
такова насилие, принудителното ограничаване на лич-
ния живот, личната свобода и личните права.” Законът 
третира като „психическо и емоционално насилие” върху 
детето и всеки акт на домашно насилие, извършено в не-
гово присъствие. 

Семейният кодекс също регламентира подобна забрана 
за родителя – „родителят няма право да използва на-
силие, както и методи на възпитание, които уронват 
достойнството на детето” (чл. 125, ал. 2 от СК). Текстът 
забранява не само физическото наказание на детето, но и 
използването на неподходящи за съхраняване на достойн-
ството му методи на възпитание, които могат да бъдат вер-
бални и психологически 38.

  

Законова рамка по отношение на сигнализиране
Задължението за сигнализиране за риск от насилие над 
дете е регламентирано в чл. 7, ал. 1 от Закона за закрила 
на детето: „Лице, на което стане известно, че дете се 
нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми ди-
рекция „Социално подпомагане,” Държавна агенция за 
закрила на детето и Министерство на вътрешните 
работи.” Законовото задължение е в сила дори когато 
става въпрос за конфиденциалност на информацията и 
професионална тайна. В закона са предвидени и санкции 
за неизпълнение на задължението за своевременно ин-
формиране. 

Чл. 10 ал. (5) от ППЗЗД гласи: „Анонимни сигнали не се 
разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие 
над дете, или по преценка на директора на дирекция „Со-
циално подпомагане.” Това е така, защото насилието над 
деца е изключително сериозен проблем, значимостта на 
който се определя както от разпространението му, така и 
от тежките последици, които може да окаже върху детско-
то развитие. 

От гледна точка на социалната работа след подаването на 
сигнал за насилие и проучването му от социален работник 
в отдела, при констатиран риск за детето се „отваря слу-
чай” и се изготвя план за действие. В него се определят 
краткосрочните и дългосрочните цели, както и мярката за 
закрила39.  

36   Нагласи на родителите и младите хора, бъдещи родители, към три от правата на децата, агенция ЕСТАТ, количествено изследване, 2013, 
стр. 7

37  Изследване на нагласите към Проектозакона за детето, НЦИОМ, 2012
38  „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници,” ИСДП, 2011
39  Пак там
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Основни изводи

България има добре развити политики и мерки, ориентирани към потребностите на малките деца и техните се-
мейства. Осигуреният достъп до безплатни здравни грижи за децата, политиките за защита на майчинството и 
платеният отпуск за оглеждане на дете, развитата система за предучилищно образование и закрила на детето са 
сред най-важните постижения, които подпомагат пълноценното развитие на децата в ранна детска възраст. Тези 
политики са предпоставка за гарантиране на най-висок стандарт на грижа на всяко дете. В същото време обаче 
са налице редица негативни тенденции по отношение на ключови индикатори за детското благосъстояние, кои-
то показват, че националните политики и институционална рамка не са в състояние да отговорят на нарасналите 
неравенства в обществото и потребностите на децата и семействата, особено на тези от най-уязвимите слоеве 
на населението.

Настоящият преглед показва, че въпреки напредъка в 
развитието на нормативната рамка за подкрепа на се-
мействата у нас и наличието на конкретни мерки, плани-
рани в подкрепа на семейството, у нас липсва цялостна 
семейна политика. От една страна, разпределението на 
цялостния регламент в различни нормативни документи, 
и от друга – наличието на различни стратегически плано-
ве, чието изпълнение, обаче, в много от случаите е фор-
мално разпределено като роля на дадени институции, но 
не се припознава от тях, „разкъсва“ цялостната картина 
на подкрепа на семейството и го де-приоритизира. Също 
така, впечатление прави липсата на индикатори за про-
следяване на напредъка по изпълнението на отделните 
стратегии, което не дава възможност от една страна, за 
събирането на актуална информация, и, от друга – за 
планирането на структурирани и систематични дейности, 
които да имат положителен ефект. 

Притеснително е наличието на различни данни, отнася-
щи се до едни и същи дейност и период, събирани от 

различните институции. Несъмнено, за планирането на 
адекватни политики са необходими мониторинг и оцен-
ка на актуалната ситуация, включително и от гледна точ-
ка на ефекта на предприеманите мерки за подкрепа на 
семействата. 

Административната отговорност за прилагането на поли-
тиката за подкрепа на семействата у нас също е разпреде-
лена в много и различни институции, като на места има 
дублиране на функции и отговорности, което затруднява 
координацията и ефективното прилагане на законодател-
ството.  

Наличието на множество стратегически и програмни до-
кументи, всеки със своите цели, приоритети и задачи, на 
практика създава впечатление за липса на приоритети и 
превръща всички тези документи във формални актове, 
без реално практическо приложение и нарушава после-
дователността на политиката в подкрепа на децата и се-
мействата и административната дейност.
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Ключови факти и данни
►    18% от населението на България са деца (включително 19 години). В 24.5% от домакинствата у нас 

се отглеждат всички деца до 16 години. Това означава, че 75,5% от домакинствата у нас са без деца 
под 16 години.

►    Домакинствата с три деца са едва 1%, а домакинствата с 4 и повече деца – едва 0,5% от всички до-
макинства у нас.  

►     82.9% са децата, които са включени в услуги за ранно детско образование и грижа. Това означава, че 
17% от децата до 7 години не посещават ясла или детска градина. 

►    На един учител в детска градина се падат средно по 25 деца. На места в големите градове този брой 
достига 33. Това е изключително голям брой за един учител, като не позволява достатъчното отделя-
не на индивидуално внимание за всяко дете и създава значително натоварване за самите учители. 
От това страда качеството на предоставяната услуга. 

►    45,2% от децата у нас живеят в риск от бедност. В най-висок риск от бедност са многодетните семей-
ства – 78,9%. 

►    16,1% от децата живеят в домакинства без заети лица. 15,2% живеят в домакинства с ниска иконо-
мическа активност (домакинства, в които възрастните (18 – 59 г.) работят по-малко от 20% от техния 
общ работен потенциал в рамките на една година).

►    4,6% (3 130) от ражданията през 2014 (общо 67 585) са на майки под 18 години. 

►    Средният брой деца, родени от една жена у нас, е 1.52

►     Не са толкова много семействата, които могат да разчитат на помощ от разширеното семейство/ 
баби и дядовци при отглеждането на малките деца. 81% от децата до 3 години се отглеждат само от 
родителите си. 

►     Статистиката на НСИ за първо раждане – 26,7 години

Ключови акценти от прегледа на политиките

Положителни:
►    Осигуреният достъп до безплатни здравни грижи 

за децата, политиките за защита на майчинството и 
платеният отпуск за оглеждане на дете, развитата 
система за предучилищно образование и закрила на 
детето са безспорни постижения в политиките и мер-
ките за подкрепа на децата и родителите като част от 
положителните конкретни примери са:

►    Изравняване на отпуските и помощите на осино-
вителите с тези на биологичните родители.

►    Наличието на законови текстове, които защитават 
бременни жени и майки на малки деца с оглед на 
трудовата им реализация – защита срещу уволне-
ние, смяна на позицията с по-ниска, командиро-
ване и защита при връщане на работа след отпуск 
по майчинство.

►      Въвеждане на възможността за това бащата/ дру-
го лице да ползва отпуска за отглеждане на малко 
дете. 

Негативни:
►    Регламентираната подкрепа и планираните мерки в 

помощ на семействата от страна на държавата  е раз-
делена в над 20 нормативни и поднормативни акта 
и стратегии. Изпълнението на различните стратегии 
често пъти е разписано в отговорностите на различ-
ни институции, които обаче не припознават тази си 
роля. На места липсват индикатори и ясен механизъм 
за проследяване на напредъка по стратегиите и кон-
кретните политики. 

►    Притеснително е наличието на различни данни, отна-
сящи се до едни и същи дейност и период, събирани 
от различните институции.

►    Административната отговорност за прилагането на 
политиката за подкрепа на семействата у нас също е 
разпределена в много и различни институции, чиито 
роли се объркват, и които припознават различни нор-
мативни актове като водещи в работата си.
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40   НСИ, Индикатори за бедност и социално включване през 2014 г., www.nsi.bg/bg/content/8256/индикатори-за-бедност-и-социално-включване

Тенденции:
►    През 2015 година бяха въведени облекчения от да-

нъчната основа за родители с 1, 2, 3 и повече деца 
– съответно, 200, 400 и 600 лв. На практика това се 
равнява на 1 лев и 67 стотинки на дете на месец. 

►    През 2013 година са родени 61 365, а през 2014 годи-
на са родени 67 216 бебета. Същевременно, 20 765 
майки средно месечно са получавали помощи за от-
глеждане на дете до 1 година, т.е. са неосигурени за 
общо заболяване и майчинство. Това са почти една 
трета от майките. 

►    Към момента налице е политика, ориентирана към 
подкрепа на двудетния модел (вж. Националната 
демографска стратегия). Дискусионно е дали това е 
най-адекватната цел, при сега наличната ясно изра-
зена тенденция на отрицателен прираст и застарява-
не на населението. По данни от Преброяване 2011, 
многодетните семейства са по-малко от 2% (1,7%) от 
всички семейства в страната и 4.3% от всички семей-
ства с деца. В тях обаче се отглеждат почти 10% (9,5%) 
от децата в страната.   

►    През 2015 година беше взето решение, че за непълно-
летни майки ще бъде отпускана помощ само в нату-
ра. По този начин се предполага, че непълнолетните 
майки задължително нямат капацитет да отглеждат 
децата си и се премахва обучителния характер на 
помощите, свързан с управлението на бюджет. Нещо 
повече, тази мярка разчита изцяло на капацитета на 
системата за закрила на детето, който, както редица 
факти показват, е недостатъчен. 

►    Увеличаване на периода, който се взима при изчис-
ляване на размера на обезщетението за майчин-
ство от 18 на 24 месеца. При наличие на тенденция 

за отложени раждания, това е мярка, която по-ско-
ро би повлияла върху отлагането на раждането във 
времето. 

►    Наказателните мерки за отнемане на помощи създа-
ват предпоставки за поставянето на семейството и де-
тето в още по-голям риск. 

Българските семейства са обект предимно на социално 
подпомагане, като съответно средствата, изразходвани 
за социални трансфери, допринасят до определена сте-
пен за социалната защита и интеграция на децата и се-
мействата. Според данни на НСИ, социалните трансфери 
към домакинствата през 2014 г. намаляват риска от бед-
ност сред децата с 14.1 процентни пункта.40  Настоящият 
социален контекст говори за необходимостта от цялостен 
подход към подкрепата на семействата у нас, ориентиран 
както към законодателната рамка, така и към създаване-
то на гъвкави услуги в общността с гарантирано качество, 
достатъчен капацитет и достъпност и припознаването им 
от самите семейства. 

Също така, от ключово значение е разграничаването на 
универсалните и таргетираните услуги и начин на под-
крепа на семействата. Планирането на всяка една мярка 
за подкрепа на семействата трябва да става на базата на 
предварително планиране на групите, към които е насо-
чена тя, и да включва и предварителна оценка на въз-
действието. Това ще позволи и по-целевото прилагане на 
мерките, което да бъде и по-ефективно. 

Без съмнение, от съществено значение във формирането 
и прилагането на семейна политика, е цялостният, струк-
туриран и последователен подход. Своевременното ак-
туализиране на тази политика е ключово за нейния ефект, 
но този процес трябва да е основан на актуални факти и 
данни от оценка на нейното въздействие.  

Основни препоръки  

1. Необходимо е разработването на самостоятелно 
обособена семейна политика с ясни цели, мерки и дей-
ности и възприемането на семейно ориентиран подход 
във всички области, засягащи детското благосъстояние 
(социално-икономически мерки, образование, здравео-
пазване, закрила на детето и др.). Това включва и съз-
даване на достъпни и достатъчни като брой и видове 
услуги и форми на грижа за отглеждането на деца (ясли 
и детски градини, родителски кооперативи и други фор-
ми за отглеждане на деца) в комбинация с мерки, кои-
то са насочени към обучения и подкрепа на персонала, 
промяна на съотношението възрастни – деца в групите, 
насърчаване на индивидуален подход към всяко едно 
дете и повишаване на качеството на взаимодействието 

между децата и възрастните, както и специалистите и 
родителите. 

В своя регулярен доклад „Бележник 2015: какъв е средният 
успех на държавата в грижата за децата,” Национална мре-
жа за децата извежда като ключова препоръка в сферата 
на образованието и грижите в ранна детска възраст гаран-
тирането на безплатен достъп до предучилищно образо-
вание за всички деца, независимо от населеното място, 
в което живеят и от социалния им статус. Организацията 
предлага детските ясли като обществени институции за 
отглеждане, възпитание и обучение на деца до 3-годишна 
възраст да се интегрират нормативно и структурно в един-
на обществена система за ранно детско развитие, заедно с 
детските градини. 



30  • Семейни политики на Република България

41   Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва: 1. за 
първо дете – 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете – 300 лв.; 4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

42   Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е: 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли. (2) Размерът на месеч-
ните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва: 1. за семейство с едно дете – 37 
лв.; 2. за семейство с две деца – 85 лв.; 3. за семейство с три деца – 130 лв.; 4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в 
семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

2. Въвеждане на реално семейно подоходно облагане, 
с необлагаем минимум, равен на средномесечния до-
ход на член от семейството за предходните 12 месеца, 
даващ право на получаване на месечни помощи за дете 
до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст. Национална мрежа за децата счита, 
че в момента подкрепа от държавата получават само се-
мействата, в които родителите са наистина на границата 
на бедността. Чрез въвеждането на реално семейно по-
доходно облагане ще се постигнат редица положителни 
ефекти: 

►   Родителите се стимулират да работят повече и да 
печелят повече, тъй като знаят, че спечеленото ще 
остане в семейството, а няма да бъде събирано в 
общата хазна и оттам преразпределяно по спорни 
критерии. 

►   Това е от полза не само за семействата с деца, а за 
икономиката като цяло. За сравнение – на практика, 
системата с раздаването на социални помощи насър-
чава отклоняването от работа, тъй като ти гарантира 
доход, когато работиш по-малко или никак. 

►   Намалява се делът на сивата икономика, тъй като 
родителите нямат интерес да крият доходи с цел да 
намаляват данъци. Сегашната система на раздаване 
на помощи с подоходен критерий насърчава много 
семейства да декларират по-ниски доходи, за да по-
паднат под прага за получаване на семейни помощи 
за деца. 

►   Създава се споделена представа за справедливост при 
подкрепата от страна на държавата. При сега действа-
щата система много родители смятат, че техните уси-
лия за добро родителстване не получават никакво 
признание и подкрепа.

3. Прекратяване практиката на дискриминацията на 
децата според поредността на тяхното появяване в се-
мейството – към момента държавата на практика опре-
деля акта на раждане на трето и следващо дете като не-
желателен, като предоставя в пъти по-малка еднократна 
помощ при раждането им41, както и различен размер на 
месечни помощи за отглеждане на дете42.

Национална мрежа за децата смята, че съществуващото 
законодателство води до очевидно рестриктивна и дис-
криминационна политика по отношение на хората, из-
брали да имат повече от две деца. Посланието, което тези 
хора, а и обществото като цяло, получават чрез тези огра-
ничения е, че раждането на повече деца е или изцяло от-
говорност на родителите и не се насърчава от държавата, 
или опит за източване на бюджета, който трябва да бъде 
пресечен. И двете послания маргинализират семействата 
с повече от две деца и ги представят като нежелан за дър-
жавата модел. Смятаме, че подобно отношение е не само 
недопустимо, но и пагубно за нагласите на обществото в 
условията на безпрецедентна за новата ни история демо-
графска катастрофа.

Редица изследвания сочат, че инвестициите в децата, 
особено в ранното детско развитие, са с много по-висока 
обществена възвръщаемост от инвестициите в повечето 
други сфери. Това разбиране е изразено и от Европейския 
съюз в препоръката на Европейската комисия от 20 фев-
руари 2013 година „Инвестициите в децата — изход от 
порочния кръг на неравностойното положение“. Липсата 
на адекватна подкрепа за семейства в риск се свързва с 
по-лоши здравни и образователни показатели, по-ви-
сок риск от поведенчески и емоционални проблеми в 
зрялата възраст, злоупотреба с вещества, престъпност и 
други предизвикателства, всяко от които носи сериозни 
обществени последствия и разходи. По тази причина На-
ционална мрежа за децата настоява за въвеждането на 
интегрирана между-секторна политика за инвестирането 
в децата от най-ранна възраст и счита, че това следва да 
бъде основен приоритет за изпълнителната власт.

Национална мрежа за децата се застъпва за поставяне на 
правата и най-добрия интерес на децата във фокуса на 
всички плащания, свързани с тях. Това означава осигу-
ряване на адекватни и универсални услуги и надбавки за 
всички деца, както и за усилия за овластяване на родите-
лите да постигат позитивна промяна сами, а не да бъдат 
наказвани финансово за това, че са родили повече от две 
деца или за това, че са бедни и не могат да осигурят необ-
ходимите обувки, дрехи или учебни пособия и изискуеми 
допълнителни материали за да посещава детето им ре-
довно училище и да не се чувства различно и зле от това, 
че ги няма. 
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Приложение 1

Отпуснати средства за насърчаване на мерките за съчетаване на семеен и професионален живот за 2014 г.

Насърчаване на работодателите да наемат на работа регистрирани 
безработни лица – самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна 
възраст (чл. 53 от ЗНЗ).

Държавен бюджет – 
480 653 лв.

Заетост на 229 безработни лица, от тях 100 
новонаети

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане 
на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ).

Държавен бюджет – 
523 725 лв.

Заетост на 246 безработни Прилага се на 
територията на 7 лица, от тях 100 новонаети, 
50-включени в обучение
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Приложение 2

За 2014 година отпуснатите средства в подкрепа на семейството са разпределени по следния начин43: 

По Закона за семейните помощи за деца

Еднократна парична помощ при бременност 17 403 жени
2 603 047 лева

Еднократна парична помощ при раждане на дете
(за първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за всяко 
следващо дете – 200 лв.) 

69 163 родени деца
26 238 340 лева

Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци 
до навършване на 1 година

2 264 деца- близнаци
2 686 475 лева

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

7 207 майки студентки
20 742 699 лева

Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. 20 765 майки средно месечно бр. случая
24 961 948 лева

Месечни помощи за дете до навършване на средно обра-
зование, но не повече от 20- годишна възраст 

523 753 семейства за 777 726 деца
396 485 015 лева

Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-го-
дишна възраст и до завършване на средното образова-
ние, но не по-късно от 20- годишна възраст 

24 946 деца
84 660 011 лева.

Целеви помощи за ученици 47 096 първокласници
11 774 018 лева

Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и 
автобусния транспорт в страната за многодетни майки 

12 823 многодетни майки
694 268 лева.

Предоставяне на финансови средства по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗД)

За помощи по ЗЗД 8 900 000 лв. 

За възнаграждения на приемни родители. 1 500 000 лв. 

Социално подпомагане, отпуснато по реда на ППЗСП

Еднократни, целеви и месечни социални помощи44  63 932 лица и семейства
57 929 593 лeва

Помощи по чл. 9 от ППЗСП (лица и семейства с доход 
по-малък от диференцирания минимален доход)

Средно 52 485 лица и семейства/ месец
54 744 818 лева

Еднократни помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП 11 227 броя, 3 088 423 лева

Целеви помощи за наем на общинско жилище 220 лица,  96 352 лева.

Обезщетения за майчинство

Обезщетения за бременност и раждане Планирани са 11 491,3 хиляди дни за временна нерабо-
тоспособ ност поради бременност и раждане при сред-
нодневно обезщетение от 23,62 лв. – общо 271,5 млн. лв.

Обезщетения за отглеждане на малко дете Планирани са обезщетения за 10 330,3 хиляди дни за от-
глеждане на малко дете при среднодневно обезщетение 
от 15,07 лв. – общо 155,7 млн. лв.

43   Данните са от Годишен отчет от дейността на АСП. Трябва да се има предвид, че те съществено се разминават с данните, отразени в Мониторинг 
на изпълнението на Националната демографска стратегия, 2014 г., http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/demografska%20
politika/otcheti%20i%20planove/Demographic%20Monitoring%20Plan%20for%202014.pdf 

44   Годишен отчет на Агенция за социално подпомагане, 2014, http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN_OTCHET_ASP_2014.pdf. 
Бел.: Данните от Годишния отчет на АСП се отнасят до всички отпуснати помощи, без диференциация на семейства със зависими деца
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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 Национална мре-
жа за децата 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.
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