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УВОД
Уважаеми читатели,
Изминалата 2019 г. беше различна от всички предходни години, през които докладът „Бележник:
Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“ проследява напредъка на държавните институции по ангажимента им към гарантирането на правата на детето.

Георги Богданов
Изпълнителен директор
на Национална мрежа
за децата

Това е първата година, след началото на издаването на Бележника през 2011 г., в която не само
не се отчита напредък в политиките, отнасящи се до децата и семействата у нас, а е налице
сериозно връщане назад в цялостната политика на държавата към децата, което е особено
видимо в определени сектори.
Ние от Национална мрежа за децата създадохме Бележника, за да направим възможно проследяването на напредъка по ключовите ангажименти на съвременната българска демократична държава в гарантирането на правата на детето, така както са заложени в Конституцията на
Р България от 1991 г., в Конвенцията на ООН за правата на детето, която е част от вътрешното
право1 и останалото българско законодателство. България е поела правни задължения да зачита и осигурява тези права за всяко дете в рамките на юрисдикцията си без дискриминация
и чрез предприемането на всички подходящи законови, административни и други мерки за
упражняването на тези права. Този подход означава още участие на детето на всички равнища
и във всички решения, които го засягат и го овластява постепенно да поеме живот на активен и
допринасящ за обществото възрастен. Това е особено важно в днешния технологичен, взаимно свързан, но и уязвим свят, в който гарантирането на правата на децата и разбирането за тях
като личности днес е неотделимо от утрешния им живот като успешни и щастливи възрастни.
Да работим за правата на детето е най-ефективният инструмент за осигуряване благосъстоянието на децата – което включва подкрепа на семейството, осигуряване на достъпа на всяко
дете до необходимите ресурси и услуги, социалното му включване и развитие.
Подходът в подкрепа на правата не означава отделяне на детето от семейството му, напротив.
Национална мрежа за децата винаги е следила внимателно и подкрепяла всички политики на
държавата, които осигуряват подкрепа на семействата, родителите и другите възрастни, които
полагат грижи за децата. Без всякакво съмнение, благосъстоянието на всяко дете зависи от положението на семейството му, а родителите по правило са най-подходящите възрастни, които
могат да осигурят обич, привързаност, грижа, закрила и контрол за развиването на всяко дете.
Държавата не може да замени родителите при отглеждането на децата и това е научен урок,
потвърден от съвременните научни изследвания. Факт е, че съществуват редица проблеми
във функционирането на системата за закрила и политиките в подкрепа на семействата у нас –
и ние, от Национална мрежа за децата, работим от години за тяхното решаване, засилване и
овластяване на тази система.
Именно този подход е залегнал и в действащия от 2001 г. Закон за закрила на детето, в Закона
за предучилищното и училищното образование, в новоприетите Закон за хората с увреждания,
Закон за личната помощ, Закон за социалните услуги и редица други закони и стратегически
документи. Днес тези нормативни рамки заедно с политиките, насочени към правата на детето,
подкрепата на семействата, защитата на децата от насилие, злоупотреба и дискриминация, са
поставени под заплаха.
Противопоставянето на детето на неговите родители и семейството обаче е несъстоятелно,
непродуктивно и разрушително. Целенасочените атаки срещу разбирането за децата като личности и хора, срещу подкрепата на семействата и сривът на доверието в институциите, спирането на реформи и политики, от които има нужда от години, са реалната опасност пред това
всяко дете в България да има свое семейство и да се радва на най-добрите възможности за живот и развитие, а семействата у нас да бъдат по-спокойни и подкрепени в грижата за децата си.
Не можем да претендираме за напредък в технологиите, икономиката, управлението и правосъдието, без да отглеждаме децата с уважение към тяхното достойнство и без грижа за тяхното
развитие и права, като личности. Инвестициите в децата са това, което има многократна възвръщаемост в общественото развитие и добрия живот на обществата.
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Благодарности
Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на всички, които допринесоха за изготвянето на доклада „Бележник 2020: Какъв е средният успех на държавата в
грижата за децата?“.
Благодарим на авторите, които разработиха отделните части от доклада. Признателни
сме за подкрепата на организациите, членове на Мрежата и за усилията и усърдието на
колегите, които коментираха и редактираха отделни части от „Бележника“.
Не можем да пропуснем да благодарим и на младите хора, родителите и професионалистите – общо 141 души от цялата страна, които дадоха своето мнение чрез попълване на
анкета „Бележник – как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“.
Отправяме благодарности и към младежите – „Рапортьори“ от Националния Юрочайлд2
Форум (НЕФ) в България, които за периода януари – декември 2019 г. интервюираха свои
връстници на възраст от 10 до 18 години от цялата страна по значими за децата теми.
Изказваме специални благодарности за усилията на служителите от Министерство на
труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство
на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Държавната агенция за
бежанците, Международна организация по миграция, Община Харманли, Община Надежда, Община Красно село, които предоставиха подробна информация за напредъка
по изпълнението на ангажиментите и изготвиха отговорите по многобройните заявления за достъп до обществена информация за целите на „Бележника“.
Изказваме своята особена признателност и към членовете на външната оценяваща комисия, които ни дариха своите време, усилия и експертиза, за да коментират доклада и
да допълнят анализите и препоръките.

Автори: Андрей Момчилов, Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ – Пазарджик
Д-р Бояна Петкова, Фондация за палиативни грижи за деца „Ида“
Д-р Венелин Стойчев, Сашо Ковачев, Сдружение „Ларго“ – Кюстендил
Галина Бисет, Сдружение „Еквилибриум“ – Русе
Георги Богданов, Национална мрежа за децата
Д-р Гергана Гешанова, Коалиция за живот без тютюнев дим
Даниела Коларова, Фондация „Партньори – България“
Деян Колев, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Доц. д-р Диана Циркова, Асоциация „Българско психоаналитично пространство“
Диляна Дилкова, „Национална мрежа на здравните медиатори”
Димитър Грънчаров, Сдружение „Малки стъпки” – Плевен
Емануил Георгиев, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Иванка Шалапатова, Фондация „За Нашите Деца“
Йоана Терзиева, Фондация „Център Надя”, клон Русе
Красимира Величкова, Български дарителски форум
Кристина Гологанова, Сдружение „Рийчаут.БГ“- клон България
Любомира Велчева, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург –
България“
Магдалена Цонева, Фондация „Карин дом”
Мадлен Таниелян, Експерт по политики за деца и семейства
Маргарита Габровска, Фондация „Нашите недоносени деца“
Мариана Банчева, Калина Христова, Национална асоциация на ресурсните учители
Мариана Писарска, Национална мрежа за децата
Мариана Тасева, Фондация „За Нашите Деца“
Мария Брестничка, Национална мрежа за децата
Мая Цанева, Сдружение „Безопасни детски площадки“
Мила Ташкова, Фондация „За Нашите Деца“
Милена Димитрова, Фондация „Заедно в час“
Адв. Милена Кадиева, Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив
Милена Кюркиева, Българска асоциация „Осиновени осиновители” – БАОО
Михаела Джелалиева, Асоциация Цьолиакия България – „Живот без глутен“
Надежда Цекулова, Български хелзинкски комитет
Наталия Кирилова, Българска педиатрична асоциация

Благодарности
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Адв. Теодора Серкизова, Сдружение „Семеен център Мария“ – Варна
Адв. Юлия Раданова, Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“

Външни
оценители:
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Доц. д-р Велина Тодорова, член на Комитета по правата на детето на ООН
Веселин Димитров, Изпълнителен директор на Сдружение „Образование България
2030“
Ева Жечева, Институция на омбудсмана на Република България
Капка Панайотова, Сдружение „Център за независим живот“ – София
Надя Шабани, Фондация „Български център за нестопанско право“
Проф. Татяна Коцева, Институт за изследване на населението и човека, БАН
Доц. д-р Михайл Околийски, управляващ офиса на Световната здравна организация
в България

Методологически бележки
„Бележник 2020: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”
е девети пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Докладът
оценява реализирането, в рамките на календарната 2019 г., на правата на децата
чрез прилаганите държавни политики за децата и техните семейства.
Основната цел, която си поставяме с разработването на „Бележника“, е да извършваме ежегоден, независим мониторинг по правата на децата, основан на предприетите действия от страна на правителствата, който е подкрепен от факти и данни.
Докладът предлага и препоръки, които се надяваме да подкрепят подобряването
на политиките и практиките за деца и семейства в страната ни.
Темите, по които работиха експертите за извършване анализ на напредъка по политиките за децата и гарантирането на техните права, са: Благосъстояние на децата, Закрила от всички форми на насилие, Ранно детско развитие, Детско здраве,
Образование, Семейна среда и алтернативни грижи, Правосъдие за деца, Детско
участие. Чрез избраните теми и включените подтеми се стремим да обхванем в
пълнота правата на децата, да оценим всички аспекти на правото и на неговото
реализиране. С анализите целим постигането на интегритет в представянето на
правата на децата в доклада, който поставя фокус върху структурните и хоризонталните политики, а не върху отделни ангажименти на държавата за съответната
година. Придържаме се основно към три критерия за приоритетност на проблемите – значимост, релевантност към темите, приоритетни за организациите членове
на Национална мрежа за децата, и възможност за разрешаване.
Темите и включените към тях подтеми, разгледани в настоящия „Бележник“, избрахме, водени от принципа за последователност с максимален обхват и актуалност.
По този начин, от една страна имаме възможност в динамика да проследим как
държавата се справя с определени предизвикателства и дали действията за решаване на идентифицираните проблеми са обвързани с отправените през предходната година препоръки. А от друга – да изведем самостоятелна тема, която засяга
и илюстрира ситуацията в страната с гарантирането на правата на децата. Затова,
тази година извеждаме като акцент на броя сериозното отстъпление от грижата на държавата за децата и семействата през 2019 г.
Анализите включват: оценка, обосновка, описание на фактите и данните от експертното проучване и от информацията, предоставена от държавните институции
по конкретната тема и препоръки (конкретни стъпки и възможни направления на
работа).
В търсене на максимална справедливост, в разработването на „Бележника“ традиционно използваме факти и данни, предоставени от самите институции по реда
на Закона за достъп до обществена информация. С оглед още по-висока прозрачност и обективност на оценката, отправяме към експертите от министерствата и
агенциите молба за съдействие при събирането на информация за напредъка по
изпълнението на изведените от нас теми и подтеми през 2019 г., както и за предизвикателствата, които срещат и плановете им за постигането на заложените цели.
Предоставената от тях подробна информация е използвана за разработването на
анализите по всяка тема. Традиционно останалите използвани източници са: доклади на институции, независими изследователи и неправителствени организации, както и публикации в медиите. Тъй като докладът е разработван в рамките на
календарната 2019 г. и първите месеци на 2020 г., поместените данни се отнасят за
2018 г. и 2019 г. Когато липсваха достъпни данни, използвахме най-актуалните налични данни, които очертават общата картина и състоянието на политиката. Всички данни и източници на информация цитираме в текста на „Бележника“ в подкрепа
на изводите и оценките по отделните теми и в уверение на това, че анализът е изготвен на базата на надеждни източници, а не е субективен израз на мнението на
Национална мрежа на децата.
Традиционно Национална мрежа за децата включва в доклада и мнението на
деца, млади хора, родители и професионалисти, обединени в един общ доклад
заедно с експертните оценки. Целта ни, както всяка предходна година, е да разберем каква е ситуацията по отношение на правата на децата у нас, именно от тях
самите, техните родители, както и хората, чиято роля е да ги подкрепят – учители,
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здравни и социални работници и др. Без претенции за представителност и изчерпателност, в началото на 2020 г. 141 деца и възрастни споделиха в анкета „Бележник –
как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“ факти и мнения за своя живот в областта на здравеопазването, образованието, правосъдието
и семейството. Допълнително, докладът представя и автентична информация от
мнения на деца, набрано чрез допитване, проведено от младежите рапортьори в
Национален Юрочайлд форум – България (НЕФ). Пълните резултати на рапортьорите с темите, по които са работили през 2019 г., могат да бъдат намерени на адрес:
www.nmd.bg.
Нашата задача беше да отчетем ситуацията и евентуалните промени по отношение
на гарантирането на правата на децата и политиките, насочени към тях и семействата, чрез вземането на решения за разрешаването на проблема от държавата и
прилагането му до трайното елиминиране и постигане на положителен ефект върху децата и семействата. Не сме пропуснали и да поощрим положените усилия и
позитивното развитие, дори и при липса на конкретни резултати или при непълно
изпълнение на политиките. Положихме усилия да изведем на преден план постиженията и да търсим позитивните развития във връзка с гарантиране на правата на
децата, но не сме спестили и градивната критика.
В секцията „Какво ни казват оценките“ представяме кратко резюме на развитията
през изтеклата година по отделните теми.
Оценяването е аналогично на това в образователната система и се базира на шестобалната система. В настоящият доклад оценките са поставени от експертите,
външните оценители и децата, родителите и професионалистите, и впоследствие
потвърдени от гражданските организации, членове на Национална мрежа за децата. Окончателните оценки са получени на базата на средноаритметично изчисление от оценките на авторите, на външните експерти и децата, родителите и професионалистите по различните подтеми, обхванати в осемте теми на доклада.
Важно е да се отбележи, че сме се придържали към скалата за оценяване, утвърдена през 2015 г. Това означава, че поставената оценка е през дефиниране на проблема – т.е. през ситуацията в страната с гарантирането на правата на децата и политиките, насочени към тях и семействата, през поемането на решение за разрешаване
на проблема от държавата и прилагането му до трайното елиминиране и постигане
на положителен ефект върху децата и семействата.

Легенда:

Мнението на родителите и професионалистите в анкета
„Бележник – как децата, родителите и професионалистите
оценяват държавата?“
Рапортьори – информация от мнения на деца, получена
чрез допитване, проведено от младежите рапортьори в
Национален Юрочайлд форум – България (НЕФ)
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НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Скалата за оценяване на разглежданите в доклада теми е от 2 до 6, като са включени
насоки за оценяване и с „половин единица“ с цел по-ясно дефиниране на напредъка и
улавяне на детайли.
Оценяването се извършва, съгласно разработени подробни насоки за оценка през дефиниране на проблема, от разглеждане на ситуацията в страната с гарантирането на
правата на децата и политиките, насочени към тях и семействата, през вземането на решение за разрешаване на проблема от държавата и прилагането му, до трайното елиминиране и постигане на положителен ефект върху децата и семействата.
Скалата е синхронизирана и с анкета „Бележник – как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“

НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Бележник – как
децата, родителите и
професионалистите
оценяват държавата?

Оценка

Бележник

Отличен
6

Държавата е реализирала дейността, приключила е и предприетите мерки са доказали ефект.
Налице е значителна, позитивна,
трайна и видима промяна в живота на децата и семействата в
България.

Направено е всичко необходимо, правото/правата на всички
засегнати деца са гарантирани
и това е осезаемо за тях.

Отличен
5.5

Държавата продължава да реализира дейността, която генерира положителен ефект за децата
и семействата.

–

Много
добър
5

Налице е ангажимент, план и са
изпълнени конкретни стъпки.
Налице е ефект за голяма част
от децата, към които е насочена
дейността. Държавата е въвлякла
и други заинтересовани страни в
разрешаването на проблема.

Конкретното обещание и план
са изпълнени в голяма степен и
ефектът им за децата е осезаем;
правата на много от засегнатите
от проблема деца са гарантирани.

Много
добър
4.5

Държавата има ангажимента,
налице е план, по който е предприела и изпълнила частично
дейности за разрешаване на
проблема чрез конкретно ведомство. Налице са резултати за част
от групата деца, към която е насочена дейността.

–

Добър
4

Държавата е заявила политическа воля за разрешаване на
проблема и се констатира наличието на план за изпълнението
на дейността и работа по него, но
все още няма резултат за цялата
група деца, към която е насочена
дейността.

Налице е конкретно обещание,
има план за изпълнението, но
са извършени малко конкретни стъпки, които не гарантират
правата на достатъчно деца.

Добър
3.5

Държавата декларира, че ще работи по решението на проблема
и има готовност за разработването на план, но предприетите
стъпки са със забавяне, отлагане
и нямат необходимия краен резултат.

–

7

Среден
3

Държавата декларира, че ще работи за разрешаване на проблема, предприети са минимални,
спорадични и/или непоследователни стъпки, но липсва видим
резултат (напр. поради липса на
компетентност на лидерската
държавна институция да управлява изпълнението).

Налице е конкретно обещание
и са предприети минимални
стъпки, но няма никакъв видим
резултат за децата/резултатът
гарантира правата на твърде
малко деца.

Слаб
2.5

Държавата декларира, че ще работи по решение на проблема,
но не го обезпечава ресурсно
(финансово и с човешки ресурс)
и липсва реална дейност.

–

Слаб
2

Държавата не предприема действия за разрешаване на проблема
и не разпознава препоръките за
разрешаване на проблема (те не
влизат в дневния ред на съответната институция).

Не е направено нищо, за да се
гарантира правото/правата на
децата, засегнати от проблема,
или дори са налице действия,
които нарушават правата им.

Налице е поет ангажимент, но
предприетите стъпки са в погрешна посока, нищо не е направено или работата не постига
очаквания ефект, но държавата
го поддържа.
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Оценки Бележник 2020
Средна оценка в предишните доклади
Теми

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1.
Благосъстояние
на децата

2,50

3.00

2.60

2.86

2.91

3.06

2.97

2.71

2.88

2.
Закрила на детето
от всички форми на
насилие

2,50

3.00

2.83*

3.
Ранно детско
развитие

3,00

3.50

2.33*

4.
Детско здраве

3,00

3.50

3.19

3.64

3.58

3.31

3.21

2.38

2.79

5.
Образование

4,00

4.00

3.02

3.44

3.45

3.62

3.11

3.00

2.68

6.
Семейна среда
и алтернативни
грижи

3,00

3.50

2.53

3.01

3.02

2.61

2.98

2.93

3.14

7.
Правосъдие

3,00

2.50

2.79

3.05

3.45

3.30

2.90

3.44

3.56

8.
Детско участие

3,00

3.50

2.83*

Средна оценка
на Бележник 2020

3.00

3.31

2.88

3.20

3.28

3.20

3.00

2.90

3.00

*Забележка: посочените оценки са изведени от областите на Бележник 2018 като самостоятелни подобласти

Оценки Бележник 2020
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Какво ни казват оценките?
1. Благосъстояние на детето
Оценката на темата е Слаб 2.50
Държавните институции и общините не успяват да приложат необходимите дългосрочни, всеобхватни и координирани мерки и политики за гарантиране на благосъстоянието на всички деца в България. Обезпокоителната тенденция на високи равнища на бедност и неравенство, с особено влияние върху децата, остава устойчива.
Има значителни неравенства в доходите на семействата и слабо въздействие на социалните плащания.
Продължава да липсва интегриран подход между различните секторни политики,
които да са в подкрепа на родителите, което възпрепятства наличието на положителен ефект върху борбата с бедността и социалното изключване на децата. Нещо
повече, 2019 г. беше белязана с поредица решения за спиране на ключови реформи,
които бяха в необходимата за това посока.

2. Закрила на детето от всички форми на насилие
Оценката на темата е Слаб 2.50
България остана без Национална Стратегия за детето (2019 -2030), след отстъпление
на правителството пред пропагандните атаки срещу политиките за деца в България.
Това поставя под въпрос превенцията, успешното противодействие и координирания институционален и професионален отговор на насилието над деца. Нямаше и
адекватна реакция от страна на държавата на сериозната атака срещу Националната
телефонна линия за деца 116 111 – единствената линия, на която деца могат да подават сигнали, включително за случаи на домашно насилие.
Съществува минимален напредък в областта на децата, жертви на престъпления и
тормоз в киберпространството, с поддържането на специализиран уебпортал с превантивна и информационна функция, където децата също имат възможност да подадат сигнал.

3. Ранно детско развитие
Оценката на темата е Среден 3
Няма значим напредък в тази област. Проблемите с недостига на специалисти и липсата на координация между системите остават нерешени.
Налице е забавяне в приемането на Националната стратегия за ранно детско развитие. С отлагането на Закона за социалните услуги, децата и семействата имат ограничени възможности да ползват общодостъпни услуги, съобразно специфичните си
нужди.
Съществуват финансови бариери пред включване на децата в предучилищно образование, макар да се правят законодателни реформи и инвестиции за улесняване на
достъпа и подобряване качеството на ученето в ранна възраст. Сериозен проблем и
през 2019 г. е недостигът на места в яслите и детските градини в по-големите градове.

4. Детско здраве
Оценката на темата е Среден 3
Построяването на Национална детска болница е поставено под риск заради сериозни съмнения за безопасността и функционалността на избраната сграда и липсата на
план за изграждане и управление на болницата.
Необходими са интегрирани услуги, които да обхващат дейности, както от здравната,
така и от социалната и образователната системи в отговор на комплексните нужди
на децата и родителите, включително и в областите на детското психично здраве и
превенция на зависимостите.
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Въпреки усилията, които предприема страната ни за намаляване на коефициента на
детска смъртност, той все още е по-висок от средния за ЕС, липсват анализ и конкретни мерки за преодоляване на високите нива в определени градове и диспропорцията между градовете и селата.

5. Образование
Оценката на темата е Добър 4
„Образование“ е областта с най-висока оценка в Бележник 2020, поради политическата воля и следвания от държавата ангажимент. Въпреки това, липсва цялостна
концепция за развитие на образованието със заложени отделни цели, политики и
план за изпълнението , вместо наблюдаваната работа „на парче“.
Резултатите от изследването PISA 2018 показват сериозно влошаване на функционалната грамотност на българските ученици спрямо предишното замерване през
2015 г. поради повишаването на дела на учениците, попадащи под критичното второ
ниво (практически функционално неграмотни) и намаляване на дела на най-добре
справящите се.
Мерките за повишаване на учителските заплати са изолирани от мерките за привличане на млади учители и задържането им в училище. Успехите по връщането на ученици в училище не са пропорционални на работата по реинтеграцията и устойчивото
им задържане в класните стаи. Приобщаващото образование, макар и разработено
добре на хартия, не води до ефективно прилагане в училищата и детските градини
при сериозен недостиг на специалисти и ресурси. Дигиталната медийна грамотност
остава разбирана като отделен предмет и е неинтегрирана във всички нива на обучението. Липсва адекватно здравно образование.

6. Семейна среда и алтернативна грижа
Оценката на темата е Среден 3
Процесът на деинституционализация продължава и през 2019 г., но проблемите,
които съпътстват услугите в Центровете за настаняване от семеен тип и качеството
на грижа за децата, настанени в тях, остават нерешени и игнорирани.
Броят на децата, които живеят разделени от родните си семейства, остава относително постоянен. Не се наблюдава напредък в приемната грижа и осиновяването,
частични са положителните стъпки по отношение на закрилата и интеграцията на
непридружените и децата бежанци.
С отлагането на Закона за социални услуги и Стратегията за детето, на практика бяха
отложени за неопределен период и конкретните мерки за подкрепа на семействата
и превенция на разделянето на децата от родителите.

7. Правосъдие за деца
Оценката на темата е Среден 3
От 2011 г. насам държавата дава противоречиви сигнали за воля да реформира съществуващата система на правораздаване спрямо децата, без да постига резултат.
Министерството на правосъдието не посочва по-нататъшни бъдещи планове по
придвижване на Закона за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като
непълнолетни престъпления или административни нарушения, нито дава надежда
за скорошна отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
Независимо от предприетите стъпки и поетия ангажимент за изграждане на правосъдие, съобразено с интересите на детето, участието на децата в производства
по Семейния кодекс продължава да не е нормативно закрепено, както и да липсва
единна методология за обследване, респективно гарантиране постигането на найдобрия интерес на децата.

Какво ни казват оценките?
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8. Детско участие
Оценката на темата е Среден 3
Поредна година детското участие продължава да се осъществява формално, декларативно, неотговарящо на европейски и международни стандарти. Няма ясно
и общосподелено разбиране за същността му, доминира нагласата, разглеждаща
детето най-вече като обект на въздействие. Налице са отделни инциативи, но липсва разбиране и намерение за всеобщ, целенасочен процес за гарантиране на това
право.
Възможностите за получаване на обратна връзка и допитване на децата през дигиталните платформи не се използват пълноценно. Все още липсват подходящи
механизми за отчитане на мнението на децата при взаимодействието им с институциите.
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ВОДЕЩА ТЕМА
СЕРИОЗНО ОТСТЪПЛЕНИЕ
ОТ ГРИЖАТА
НА ДЪРЖАВАТА
ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА
ПРЕЗ 2019

„С оттеглянето на Стратегията
(за детето, бел. ред.) и новия
Закон за социалните услуги,
практически вече липсва визия за
развитие и оттук за приоритетите
на страната в сферата на
благосъстоянието на децата и
семействата.“
(м,30-40,сф)

2019 отбеляза сериозно отстъпление на държавата от политиките за правата на
детето и подкрепата на семействата. За първи път правителството ясно и категорично заяви отказ от развиване на политиките за децата и семейството с решението
за прекратяване на обсъждането и работата по приемането на Национална стратегия за детето (2019-2030). Това решение противоречи на законови изисквания,
формулирани от гледна точка на гарантираните права от Конституцията на Р България,
Конвенцията на ООН за правата на детето и вътрешни нормативни актове, така и
съвсем конкретно в нарушение на чл. 1, ал.3 от Закона за закрила на детето. Нещо
повече, прекратяването на обсъждането на проекта за Стратегията за детето очерта ясно окончателната абдикация на държавата от цялостно планиране на политики, насочени към благосъстоянието на децата в България – резултат от дълъг процес на задълбочаващо се пренебрегване, незачитане и откровено изключване на темата за децата и цялостната подкрепа на семействата от действията на правителствата
през последните 10 години.
Този процес може да бъде проследен през годините през постепенното изоставяне на
ангажиментите, поети в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приета през 2010 г., в която като основна ценност са изведени именно семейството и правото на детето да бъде отглеждано в
него. Сред мерките за постигане на целите на Визията беше „Приемане на широка концепция за благосъстояние на всички деца и всестранно гарантиране на техните права“.
Наред с това, през 2012 г. правителството не можа да защити и своя Законопроект за
детето, след като се оттегли от общественото му обсъждане. Отказът на правителството
да планира и провежда политики за децата през 2019 г. се прояви и засили и в изоставянето на няколко готови законопроекта – Законопроект за изменение и допълнение на

СЕРИОЗНО ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ПРЕЗ 2019
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Семейния кодекс (2016 г.) и Законопроект за отклоняване от наказателно производство
и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица (2018 г.), резултат от ангажимент за реформа на детското правосъдие, поет още през 2012 г. През декември 2019 г.,
в последния работен ден на парламента, НС отложи влизането в сила на Закона за
социалните услуги, макар че през март този законопроект беше единодушно приет
без нито един глас „против“ или „въздържал се“, забавяйки още веднъж реформа, която
би гарантирала подкрепа не само за децата и развиването на универсални услуги за
родителите, но и за всички уязвими групи като възрастни хора, хора с увреждания и др.
Като резултат налице е ясно изразена тенденция за задълбочаване на нерешените проблеми и секторните кризи – постепенното излизане от системата за закрила на детето
на опитните и обучени специалисти (социални работници, детски психолози и педагози) поради ниско заплащане, лоши условия на труд и администриране. Това доведе до
понижаване на критериите за квалификация на влизащите в системата, непоследователно финансиране на мерките за закрила и подкрепата на семействата, липса на законодателни и управленски инициативи за гарантиране на устойчивост, ефективност и
контрол върху „пилотните“ проекти, липса на цялостна, реална и ефикасна подкрепа на
всички семейства. Всичко това спря развитието на системата за закрила и способността
да отразява промените в обществените условия и очакванията на семействата към нея
– от работеща с деца в уязвимо положение, да обслужва и деца в родителски конфликти, случаи с международен елемент, деца бежанци и мигранти и др., при влошаващ се
капацитет. Наред с това, огромен пропуск на държавните институции е отсъствието на
каквито и да е кампании, информиращи обществото, семействата и родителите за целта
и средствата на провежданите политики.
Този сериозен списък, който обхваща няколко сфери от живота на децата и семействата – социална закрила и услуги, семейни политики, правосъдие – свидетелства както за
управленската и експертна неспособност на правителството да доведе докрай ключови
и крайно необходими реформи в областта на политиките за деца, но най-вече за отсъствието на политическа воля и интерес към тази сфера на обществените отношения,
проявили се включително в системен отказ от прилагането на вече законово регламентирани политики, придружено с неяснота и общо усещане за социална несправедливост. Така неубедителното и неефективно изпълнение на детското и социално законодателство и политики за подкрепа на семействата през последните 10 години доведе до
тенденция за сериозен спад на общественото доверие в държавните институции
по отношение на провежданите политики за децата и семействата и затвърждаване
на разбирането, че държавните институции не се припознават като полезни за родителите, а по-скоро като безучастни към потребността от подкрепа – и дори основно санкциониращи3. За това свидетелства и устойчивата тенденция за намаляване на подаваните сигнали за насилие над дете в периода 2015-2018.
Решението за „отлагане“ на Стратегията без яснота за кога и без обосновани мотиви
на практика постави в сериозен риск както децата, чиито права са най-застрашени, така
и всички политики, насочени към подкрепа на семействата в България. Нещо повече,
това решение валидира посланията на целенасочените атаки срещу правата на детето, които атакуват именно разбирането за децата като личности и хора. Така 2019
беше и година, изключително благоприятна за масираната и безпрецедентна пропаганда и дезинформация, провеждана с политически и религиозни цели, безпрепятствено
разпространявани най-вече в социалните медии. Кампанията имаше и зле прикрити
политически цели – извод, който се налага от засилената активност в социалните медии и подписки в разгара на кампанията около Европейските избори, когато зачести и
разпространението на материалите. Подобна тенденция се появява и преди местните
избори през октомври 2019 г. със същите послания, но този път, насочени към Закона за
социалните услуги4.
Вместо противодействие на тази пропаганда, информиране на обществото и адресиране на страховете на родителите и гражданите и планиране на спешни действия за подобряване на институционалната рамка, осигуряване на повече подготвени специалисти
за провеждане на мерки, които да се отразят положително на ситуацията на децата и
техните семейства, вземащите решения дълго време мълчаха, а след това превърнаха темата за правата на децата и семействата в обект на популистко говорене,
особено засилващо се в предизборен период. С течение на активната пропагандна
кампания, политически партии подеха фалшивите новини и призивите за спиране на
политиките, насочени към правата на детето и подкрепата на семействата5.
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На фона на тенденцията на ниско доверие към държавните институции, регистрирана
от социологическите изследвания от последните години, родителите и общностите допълнително се настроиха негативно към институционалните мерки, което създаде благоприятната среда за успех на пропагандата и фалшивите новини.
Това доведе до сериозни ескалации. През октомври 2019 г. дори се стигна до истерията родители в множество селища на Асеновградска, Сливенска и Ямболска области да не пускат децата си на училище от страх, че ще им бъдат взети от „социалните“. Организации, членове на Национална мрежа за децата, сигнализираха за случаи, в
които дете не е заведено на зъболекар поради страх от това, че ще бъде „отнето“ поради
факта, че има кариес, и дори за случаи на домашно насилие, в които отдел „Закрила
на детето“ не смее да се намеси поради оказвания натиск и възможността за манипулиране на историята.
Популистките решения и отсъствието на визия и лидерство в областта на политиките
за деца и семейства бяха потвърдени и от редица събития и инициативи през годината,
които не бяха поети и развити от държавата, дори когато тя беше участник или съорганизатор6.
Не на последно място, 2019 беше и година на целенасочена атака срещу организациите, работещи със и за деца и семейства7. Особено систематична беше тя срещу
организациите, които публично застанаха в защита на политиките за правата на детето и
подкрепата на семействата, включително през дългия период на мълчание от страна на
държавните институции. Липсата на реакция от страна на отговорните институции срещу разпространяването на клевети, фалшиви новини, възпрепятстване на работата
на организациите в помощ на конкретни случаи на деца и дори призиви към саморазправа и насилие беше и проверка за политическата воля на държавата да спазва и
прилага законодателството и декларирани ангажименти към децата и семействата, но и
към основни права на гражданите в демократичната държава.
Към февруари 2020 г. не е известно правителството да има намерения за създаването на план относно политиката си за закрила на детето, нито такъв за подкрепа на семействата. Това създава съществени рискове както от гледна точка на
продължаващия регрес на политиките за деца и семейства – и в крайна сметка, на
зачитането на правата и интересите на децата – така и за прилагането на неотложните мерки за закрила на деца, при конкретни случаи днес.

„ Проблемите на децата са много и разнообразни, искаме да знаем,
че можем да разчитаме на някого, който ще ни подкрепи и разбере, който ще ни чуе, който ще ни даде възможност да променим
обстановката, която ни заобикаля. Или просто ще емигрираме в
чужбина, където има повече възможности за развитие.“

Препоръки
Планиране, финансиране и постоянно провеждане на информационни кампании в националните
медии и социалните платформи за политиките за гарантиране на правата на детето и подкрепа на семейството и за отчитане на ангажимента на държавата;
Изработване на ясен план за приемане на Стратегия за детето с участието на всички заинтересовани страни (държавни експерти, експерти от гражданския сектор, родители, деца), която да планира
политиката на държавата по отношение на правата
на детето и подкрепата на семействата;

Възстановяване капацитета на системата за закрила на детето, чрез професионално обучение на
заетите в нея и на излизащи на пазара на труда, достойно заплащане и условия на труд;
Въвеждане на ясни индикатори за проследяване изпълнението на всички приети стратегии, засягащи правата и благосъстоянието на децата;
Разследване на източниците на пропагандата и
дезинформацията и предприемане на действия за
търсене на отговорност от инициаторите им.
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Благосъстояние на децата
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Благосъстояние
на децата
СЛАБ 2.50
Държавните институции и общините
не успяват да приложат необходимите
дългосрочни, всеобхватни и координирани
мерки и политики за гарантиране на
благосъстоянието на всички деца в
България.

Години наред явлението „риск от бедност и социално
изключване” сред децата е с тревожно високо ниво (над
400 000 всяка година), което води до нарушаването на
основни техни права, възпрепятства възможностите им
да развият целия си потенциал и следователно да дадат
своя положителен принос за бъдещето на България.

Социалното изключване на децата с увреждания и децата с хронични и редки заболявания продължава да
бъде силно изразено.

„Развиване на адекватни политики, които да обхващат районите, в които хората живeят в крайна бедност и където населението е сегрегирано.“
(ж, 30-40, сф)
Според децата,
„Има училища, където децата биват дискриминирани от своите
връстници и от учителите, също спрямо техния етнос или вярвания.“

Демографска картина, детска бедност и социално изключване8

„Твърде голям е делът на хората в България, които са на ръба
на оцеляването.“
(ж, 40-50, гнм)

Бедността, лишенията и социалното изключване сред
децата им отнемат възможността да получат най-добрия старт в живота, да развият своя потенциал и възпрепятстват личностното им развитие.
Общият брой на децата в България през 2018 г. е бил
общо 1 254 863.

Благосъстояние на децата

Всяко трето дете в България живее в риск от бедност,
като за последните десет години това е устойчива тенденция. През 2018 година 26.6% от децата на възраст
от 0 до 17 години в България са били в риск от бедност,
което е с 2.6% по-малко от 2017 г.
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Относителен дял на риск от бедност при децата през период 2008-2018
(0-17 години)9
31,9%

31,7%
25,5%

24,9%

2008

2009

26,7%

28,4%

28,2%

28,4%

2010

2011

2012

2013

По отношение на комбинирания показател „риск от
бедност и социално изключване“ данните сочат, че
през 2018 г. 33.7% от децата на възраст 0-17 години
в България живеят в такъв риск, което е със 7.9% помалко от предходната година. Все още обаче се запазва тенденцията от последните десет години на тре-

29,2%

25,4%

2014

2015

2016

2017

26,6%

2018

вожно високо ниво – над 400 000 деца годишно. Рискът
от детската бедност и социалното изключване в Европа
е около 21%. Детската бедност остава проблем за всички държави-членки на Европейския съюз, като най-застрашени са някои от страните в Централна и Източна
Европа, Прибалтика и Средиземноморието.

26,6%
През 2018 г. 26,6%
от децата на възраст
от 0 до17 години
са били изложени
на риск от бедност.

Деца на възраст 0-17 години, живеещи в риск от бедност
или социално изключване през периода 2008-2018 г.10
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Намаляването на детската бедност беше дефинирано
като първа оперативна цел в Националната Стратегия
за детето 2008-2018 г. Данните обаче показват, че
през периода на действие на Стратегията рискът
от бедност сред децата не намалява, както и не намалява делът на децата, които живеят в бедност.
Рискът от бедност и социално изключване сред децата
е функция на общото икономическо, демографско и социално развитие на страната.
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Бедността при децата е в пряка зависимост от бедността на родителите, като една от основните причини е
липсата на заетост и доходи от труд на родителите.

Риск от бедност в семейства
с двама възрастни през 2018 г.

15,6%

68,3%
2018 г.

51,2%

12,0%

бедност сред ромската етническа група

при домакинствата
с двама възрастни
и три и повече деца

в домакинства
с двама възрастни
и едно дете

бедност сред българската етническа група
През 2018 г. в сравнение с 2017 г. най-голямо намаление
на риска от бедност се наблюдава при домакинствата с
двама родители и три и повече деца – с 13.8 процентни
пункта, но все още остава много висок 51.2%. Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с
двама възрастни и едно дете (12.0%).11
През 2018 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската
етническа група – 68.3%, а най-нисък – сред лицата,
самоопределили се от българската етническа група –
15.6%12.

Достигнатата образователна степен и професията на
родителите е друг важен фактор за бъдещото развитие
на децата. По-високото образователно равнище дава
възможност за по-широк достъп до пазара на труда и
съответно до по-високо заплащане. През 2018 г. седем
от десет деца (70.7%), чиито родители са с начално или
без образование, живеят в бедност. Приблизително 15
пъти по-малко, или 4.6% са децата, чиито родители са с
висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът
от бедност при децата в домакинства с родители със
средно образование е пет пъти по-висок от този при
децата с родители с висше образование.

Материални лишения на децата през 2017 и 2018 г.13
2018

2017
14,2
13,5

Подходящо място за учене или писане на домашни
Участие в училищни екскурзии,
дейности и тържества, за които се плаща

31,3
34,2
34,3

Почивка извън дома поне 1 седмица в годината (вкл.
празници със семейството, гостуване при роднини)

38,6
24,4

Канене на приятели, за да си играят
и похапнат от време на време

28,6
17,4
19,4

Чествания на специални случаи
(рождени и именни дни и др.)

33,5
36,4

Редовни занимания с плуване, свирене на музикален
инструмент, участие в младежки организации и др.

21,9
24,8

Игри на закрито (образователни игри за малки деца,
кубчета, домино и др.)

33,8

Екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.)

37,3
24,2
26,5

Книги, които са подходящи за възрастта на децата
(без учебници и учебни помагала)

19,7
22,8
19,7
23,3

Едно хранене, включващо месо,
пиле или риба поне веднъж дневно
Пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно
(без консервирани)

26,2

Купуването на два чифта обувки по размер
в зависимост от сезона и/или за всички сезони

31,1
17,5

Купуването на нови дрехи за децата

20,9
0

Благосъстояние на децата

10

20

30

40

%

19

През 2018 г. приблизително една трета от децата (34.3%)
не могат да си позволят почивка извън дома поне една
седмица в годината (вкл. празници със семейството,
гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.); редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др.

За всяко едно от четири деца не може да бъде осигурено купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала) и купуването на два чифта обувки по размер в зависимост от
сезона и/или за всички сезони.
За 4.4% от децата нито една потребност не може да
бъде удовлетворена поради финансови причини.

Демографска ситуация и политики
През 2018 г. България продължава да е трайно с отрицателен прираст (-7.1‰)14. В страната са регистрирани 62 576 родени деца, като от тях 62 197 (99.4%) са
живородени. В сравнение с предходната година броят
на живородените намалява с 1 758 деца, или с 2.7%15.
Броят на жените във фертилна възраст (15-49 навършени години) към 31.12.2018 г. е 1 491 хил., като спрямо
предходната година намалява с близо 26 хил., а спрямо
2011 г. със 159 хил., очакванията за раждаемостта в следващите десетилетия са тя да продължава да намалява.
Факторите, които оказват въздействие върху вземането на решение за раждане и отглеждане на дете, са
комплексни и се отнасят до създаване на по-спокойна,
предвидима и сигурна семейна, обществена и социално-икономическа среда. Трайната нагласа на младите
хора за възпроизвеждане на еднодетен и двудетен семеен модел разкрива известни резерви за повишаване
на раждаемостта. В Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България
(2012-2030 г.) са заложени комплексни политики и
мерки, насочени към създаване на подходящи условия за раждане, отглеждане, възпитание, материална обезпеченост и социална реализация на толкова
деца, колкото родителската двойка би искала да има.
За съжаление прилагането им продължава да бъде
секторно, а не комплексно и не достатъчно финансово обезпечено, което ограничава възможностите за
постигане на поставените цели.
В рамките на комплексната подкрепа на децата и семействата през 2019 г. важна роля имат социалните
плащания по реда на Закона за семейните помощи
(ЗСПД), чрез Програма „Подпомагане на семейства с
деца“ за предоставяне на еднократни и месечни помощи за деца, както и обезщетенията от бюджета на Държавното обществено осигуряване, а също и Данъчната
преференция „Обща преференция за деца“ (съгласно
чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)) и Данъчното облекчение за деца
с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане (съгласно чл. 22г от ЗДДФЛ). Сами по себе си обаче, тези мерки
не успяват да допринесат значително за намаляване на
риска от бедност сред децата и още веднъж доказват
необходимостта от развитие на политики за повишаване на доходите в семействата от достойна заетост на родителите, ранното образование и грижи
за децата и универсалните семейните услуги.
В Доклада за дейността на ДАЗД за 2019 г. се очертават
многостранните измерения на бедността сред децата,
което от своя страна подчертава необходимостта от
прилагане на интегриран подход между различните
секторни политики – осигуряване на заетост, съвместя20

ване на професионалния и личния живот, осигуряване
на равен достъп до качествено образование и здравеопазване, предоставяне на качествени и достъпни социални услуги, осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания, жилищно настаняване и
др. Това поставя на преден план необходимостта да се
постигне по-добро институционално взаимодействие,
като интересите на детето следва да бъдат поставени в центъра.16
Социалното изключване на децата с увреждания
и децата с хронични и редки заболявания продължава да бъде силно изразено, поради забавянето с
години на цялостната реформа в политиките и практиките за децата и хората с увреждания, както и липсата
на адекватни социални услуги за тях и за семействата
им. При прилагането на Законите за личната помощ и за
хората с увреждания се натрупа социално напрежение,
което доведе до противопоставяне на различни групи
хора в нужда.
Родителите или законните представители на децата с
увреждания над 90 на сто вид и степен на увреждане/
степен на трайно намалена работоспособност са принудени да се откажат от 380 лв. от месечните помощи, за да
бъдат включени в механизма на лична помощ, независимо от определения им брой часове в индивидуалната
оценка и от ползваните в действителност часове. Размерът на целевата помощ продължава да бъде изключително недостатъчен за осигуряване на качествени и съобразени с потребностите на децата медицински изделия. Помощта по чл. 72, т. 1 от Закона за хората с увреждания не е в съответствие с реалната стойност на
предлаганите на пазара медицински изделия. В преобладаващата част от случаите родителите са принудени
да доплащат, за да предоставят на децата необходимото
им изделие, макар че семействата на деца с увреждания
са най-често с ниски доходи. Въпреки разпоредбата на
чл. 73, ал. 3 и 4 от Закона за хората с увреждания за преминаването на процедура за предоставянето на помощните средства и медицинските изделия по изработени
стандарти за качество, все още това не се прилага.
Все още преобладава медицинският модел на уврежданията. Това ограничава ефективността на обществените услуги за подпомагане за децата с увреждания и
техните семейства.
Свидетели сме на едно вече трайно явление сред семействата на деца с увреждания и с хронични заболявания – емиграция по здравни причини. Много семейства изцяло се преселват в други страни на Европа,
за да получат децата им адекватно лечение и помощни
средства, а също така и поради улеснената система за
социална и образователна подкрепа.17

Според част от децата, значение има родителският модел и дали родителите виждат
в образованието ценност, поради което да подкрепят децата си в това да посещават
училище.
„Поради липсата на образование при родителите и невъзприемането от тяхна страна на образованието като ценност.“

Спорт, култура, отдих и свободно време на децата

„ Извън големите градове много малко деца имат достъп до спорт,
култура и отдих. А в големите градове възможностите силно зависят от доходите на родителите и ако те са ниски, децата нямат достъп.“
(ж, 40-50, сф)

Предимствата от физическата активност

Мозъкът работи
по-добре

Подобрява социалните
контакти

През 2019 г. продължиха различни инициативи както
на държавно, така и на общинско ниво, които са насочени към подобряване на физическата и психическа
дееспособност и осмисляне на свободното време на
децата. За съжаление, тези мерки разчитат основно
на проектно финансиране, не са стратегически взаимосвързани, няма данни до каква степен са успели да обхванат най-уязвимите групи деца, нито има
анализ за ефективността и ефикасността на оползотворените финансови средства през годината.
Законът за предучилищно и училищно образование от 2016 г. дефинира т.нар. „центрове за подкрепа и
личностно развитие“, на които една от целите е „1. Развитие на интересите, способностите, компетентностите
и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта“. За тяхната работа обаче все още липсва цялостна концепция, визия и стандарти, които да
определят целите и функциите им, в същото време да
вземат предвид спецификата на всеки район, училище
и дете. Липсва и целенасочено финансиране, което да
обезпечи работата на специалистите и нужните ресурси за това.
Проектът „Твоят час“, финансиран със 140 млн. лв. по
Оперативна програма „Наука и образование“, направи
възможно училищата в цялата страна да развиват кръБлагосъстояние на децата

Движението
прави децата
по-щастливи

60 минути дневно =
допълнителни ползи
за здравето

жоци, спортни клубове и други различни форми на занимания по интереси. Заради нарушения в програмата
бюджетът бе намален на около 105 млн. лв., но въпреки
това благодарение на него, десетки хиляди деца получиха възможност да се занимават с нещо различно в
училище. Просветното министерство координира новия проект – „Подкрепа за успех“, който се финансира
със 130 млн. лв. за периода 2019-2022 г., насочен към
учениците в риск от отпадане. Като такива са определени близо една четвърт от всички ученици в България и
се очаква 120 000 от тях да бъдат включени в проекта.
По него вече се финансират дейности само за преодоляване на обучителни затруднения, а дейностите като
кръжоци, състави, клубове и т.н. – минават към бюджета, като финансирането значително намалява.
През периода 2009-2014 г. в България бяха изградени
четири Международни младежки центъра в градовете
Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца по програмата
BG06 „Деца и младежи в риск“18, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП), чиято цел е да се развиват
дейности, покриващи високи стандарти за младежка
работа, предоставящи комплексни услуги за децата
и младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни), които да отговарят на
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нуждите и желанията на младите хора, в т.ч. и на тези от
уязвимите групи.
През есента на 2019 г. Програмният оператор на програмата МОН обяви покана за подбор на проектни
предложения „Изграждане на младежки центрове“19
с цел да се изградят още 6 такива центъра в други областни градове на страната. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 8 000 000
евро.
Има положителна насока от страна на държавата да се
развиват центрове, които да предоставят услуги за свободното време на децата и младите хора, като за това е
осигурено краткосрочно финансиране. Липсва обаче
визия и концепция как дейността на тези центрове
ще бъде пренесена на ниво по-малка община или
село, където възможностите за децата и младите
хора са изключително ограничени.
В началото на 2019 г. Министерството на културата
и Министерството на образованието и науката подписаха споразумение, с което се осигурява безплатен
театър за учениците от първи до десети клас.
Отделените средства са 250 000 лв., но при по-голям
интерес за кандидатстване, има възможности за дофинансиране или насочване на остатъци от други модули.
Целта е да се засили интересът на децата и учениците
към българската идентичност, традиции, история и
съвременните форми в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство. За съжаление няма информация колко от средствата са използвани. Като недостатък остава голямата административна тежест,
която се налага на учителите, които биха искали да
се възползват от тази възможност и да кандидатстват за финансиране към МОН.
Министерството на младежта и спорта (ММС), следвайки изпълнението на Националната стратегия за
младежта 2010–202020 координира и реализира Национална програма за младежта 2016–2020. В обсега на
целевите групи, в стратегията и програмата са и децата
от 15 до 18-годишна възраст. Сред дейностите, които
ММС реализира е и осигуряването на ефективен достъп до информация и услуги на младите хора в малките
населени места и селските райони.
За 2019 г. по Националната програма за младежта са
финансирани 36 проекта по тематични области като
младежко предприемачество, развитие и признаване
на младежката работа и активизиране на младите хора
в малките населени места.
Друга програма на ММС е Националната програма за
изпълнение по чл. 10 от Закона за хазарта, в рамките на която на ежегодна база се разпределят 2 000 000

лв., а основните приоритети на Програмата са рисково
поведение и различните форми на зависимости сред
младите хора. През 2019 г. финансираните проекти
по тази програма са били 41.
ММС изпълнява и няколко програми, които насърчават спорта и физическата активност на деца и младежи,
като:
 рограма „Спорт за деца в риск“ с общо финансиП
ране на всички одобрени проекти за цялата година – 28 540 лв.;
Програма „Научи се да плуваш“;
Програма „Децата и спортният клуб”;
Програма за развитие на спортните клубове;
„Спорт за децата в свободното време“ за 2019 г. с
общо финансиране на всички одобрени проекти
за цялата година – 916 900 лв.
Всички те имат за цел да развият физическата култура
и да насърчат активен и здравословен начин на живот,
но са крайно недостатъчни. Липсва информация за качеството на тези услуги, дали са достъпни за всички и
колко деца и младежи са били включени в тях, особено
в малките населени места, където единствено училищата биха могли да предоставят такива услуги.
През 2019 г. за обновяване и изграждане на нова спортна инфраструктура в цялата страна са инвестирани
5 550 000 лева. Не е ясно колко и какви групи деца се
възползват от тези съоръжения.
На общинско ниво също се реализират политики за
деца, свързани със спорт, култура и свободно време.
Там функционират младежките домове и общинските
детски комплекси, създадени като пространства, предназначени за развитие и изява на творческите способности на младите хора и децата. Те са концентрирани
в големите общински и областни градове и се финансират от местния бюджет, от такси и проектна дейност.
Развитието и ефективността им зависи изцяло от кмета
и общинския съвет на общината. Финансирането им е
крайно недостатъчно, а интересът към материалната
им база – огромен. Липсва визия за развитието, използването и достъпността им като място, обособено
за деца и младежи, независимо от социалния им статус
или неравностойно положение.
Като добра практика може да се посочи община
Бургас, където още през 2016 г. се наложи изискването от спортните клубове, които ползват общинска
материална база, да въведат безплатни начални обучения за деца. Тази Програма „Двигателна култура,
спорт и здраве – начално обучение“21 продължава да е
в действие до днес.

Децата споделят за необходимостта от повече открити и закрити пространства, в
които могат да спортуват – игрища, улични фитнеси, басейни, алеи за движение.
„За да могат всички деца, независимо от доходите на родителите им, да имат възможност да спортуват, е необходимо да има
специализирани спортни площадки както на открито, така и на
закрито за зимния сезон.“
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Обезопасяване и модернизиране на детските площадки за игра
С влизането в клас децата губят голяма част от възможността за свободна игра и затова създаването и
поддържането на площадки в детските градини и училищата с висока игрова стойност, съобразена спрямо
възрастта и личните възможности, е много важно за
тяхното развитие като активни и жизнени хора.
Практиката на организации, ангажирани с темата, показва, че въпреки добрата воля на отделни директори
или инициативата на родители, площадките за игра в
детските ясли, градините и в училищата са неразработена възможност за игра, взаимодействие с родителите и с всички заинтересовани страни.22
Общините, които са отговорни за поддържането на
държавните детски градини и училища, следва да
спазват Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на МРРБ,
от 2001 г. Тя претърпя негативни промени през 2019
г. Обсъжданията на документа преминаха при нисък
интерес от страна на заинтересованите страни, но със
съществен принос и предложения от работна група
към „Визия за София“ и от Сдружение „Безопасни детски площадки“. В крайна сметка, минимална част от
предложенията бяха отразени. Намаля заложеният
контрол за безопасност на площадките за игра (отпадна постоянният контрол, намалена беше честотата на
функционалния контрол). Същевременно продължава
да няма национален регистър, в който да се следи степента на привеждане в безопасност на площадките за
игра и честотата на извършване на контролни дейности, както и констатирани нарушения. Не е ясно и кой
би трябвало да контролира дали и как стопанинът (общините) спазва и прилага разпоредбите в Наредба 1.
За обществото остава неясно как се разпределят
средствата за строителство и поддържане на площадките, а грижата за тях е по-скоро реактивна, отколкото
проактивна. Според данни, предоставени от МРРБ23,
от 42 договора на стойност 389 млн. лв. за изграждане на обществени площадки за игра, са изпълнени
14 договора за спортни площадки в междублокови
пространства и/или в паркови зони.

Дворовете на детските градини са по-добре поддържани – от една страна, поради спецификата на работата в
тях, и от друга – заради малката разлика във възрастта
между най-малки и най-големи ползватели. Въпреки
това пространствата са еднотипни, предимно с фокус
върху по-големите деца и без стимулация за развитие
на различни умения. Това ограничава възможностите
дворовете да се ползват за активно учене и игри от найразлично естество. В резултат от това е въпрос на лична инициатива, усилия и дарения площадките за игра в
градините и в училище да бъдат „в крак“ с развитието
на съвременните деца и техните нужди.

Все още са рядкост истински ангажиращи вниманието съоръжения и планирани пространства, дори и в
новопостроените градини. Липсват съоръжения, подходящи за деца с увреждания. Особено в по-малките
населени места масово се наблюдават еднотипни проекти, на един и същ производител, с едни и същи като
идея съоръжения (люлка, пързалка). Рядко се виждат
въжени мостове и пирамиди, елементи за баланс, водни съоръжения, съоръжения за строене, хълмове за
катерене, трамплини, цветни или зеленчукови градини, сензитивни пътеки и т.н.
Дворовете на училищата в България се използват
предимно за час по физкултура, но не са пригодени
за свободна игра за всички деца, също не предлагат
разнообразие от активности и възможности за открити уроци. Често се неглижират поради факта, че са в
училище, което не насърчава активното движение.

Децата коментират необходимостта от инвестиции в инфраструктурата – велоалеи, облагородяване на пространствата, по-лесен достъп до определени локации.
„Според мен, за да бъде едно населено място приятно за живеене, е необходим сравнително добър устройствен план по
отношение за местата за почивка и отдих, както и тяхната поддръжка.“
„Повече паркове, оборудвани със стрийт фитнеси, които са поддържани, не изпочупени, както са много от тях сега. Повече
скейт паркове и безопасни алеи по улиците за най-различни
превозни средства като колела, тротинетки, ролери, лонгбордове и т.н. Обособени пространства за стрийт танци.“

Благосъстояние на децата
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Съвместяване на личния и професионалния живот на родителите

„ Родители на малки деца да им се полага гъвкаво работно време
(не за сметка на заплащането)!“
(ж, 40-50, мнм)
Темата за съвместяването на личния и професионалния
живот на родителите на малки деца се разглежда за
първи път в настоящето издание на ежегодния доклад
„Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Поводът да се обърне внимание и на
този аспект е свързан с убеждението, че една от основните причини за детската бедност е свързана с липсата
на заетост и доходи на родителите. Ето защо политиките за подкрепа при изпълнение на родителските им
функции следва да бъдат постоянно на фокус. Наред с
това, възможностите за прекарване на качествено време заедно е от ключово значение за изграждането на
взаимовръзка и пълноценни отношения между децата
и родителите и сигурността в семейството.
Възможностите за предоставяне на по-гъвкаво работно време на родителите са заложени в Кодекса на труда24, където са предвидени различни форми на организация на работното време и видове трудови договори,
които предоставят възможности на родителите на малки деца да съчетават професионалните и семейните си
ангажименти.

В отговор на запитване от Национална мрежа за децата, отправено през м. юли 2019 г., Министерството на
труда и социалната политика отбелязва25, че нормативната рамка на гъвкавото работно време в българското
законодателство подлежи на постоянно усъвършенстване, като в рамките на проект „Бъдещето на труда“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. ще се извърши анализ на съответствието на нормативната уредба с потребностите
от промени в организацията на труда, който ще бъде и
основа за законодателни промени, гарантиращи адекватна бизнес среда. Заявено е също, че равновесието
между професионалния и личния живот е една от основните теми, заложена в ОПРЧР, в рамките на операция „Родители в заетост“ с бюджет 35 млн. лв. – чрез
предвидените дейности, родители на деца на възраст
от 0 до 12 години вкл., имат възможност да продължат
своето не само кариерно развитие, но същевременно
да осигурят сигурна и качествена грижа за децата си.
Към средата на годината в програмата са включени над
3 хил. родители.

Съвместяване на личния и професионалния живот на родителите

9,4%
от 0-3 години са записани
в детски ясли

средно за ЕС равнище

> 30%

9-10 часа
понякога децата
прекарват
в детското
заведение.

Не е ясна причината за голямото разминаване на данните от доклада на Европейския семестър
и тези от НСИ, като данните на НСИ не отбелязват абсолютно никаква разлика между 2017 и 2018
г., а именно 16,6%. И в двата случая, обаче България остава далеч под средното за ЕС равнище.

Предстои транспонирането на Директива (ЕС) 2019/
1158 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на
родителите и лицата, полагащи грижи. Вероятно това
ще наложи провеждане на дебат за промени в законодателството, в това число относно родителския отпуск,
отпуск по семейни причини, гъвкави форми на работа,
промени в условията на труд и други.
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В контекста на възможностите на родителите на малки
деца за съвместяване на родителските функции и професионална реализация, следва да се отбележат констатациите от доклада на ЕК за 2019 г.26, че в България
продължава да е предизвикателство ниският процент
на малки деца, посещаващи професионални детски заведения. Според данните от доклада едва 9,4% от децата на възраст между 0 и 3 години са записани в такива

заведения, което е значително под средното за ЕС равнище, надхвърлящо 30%. Това се дължи на значителния
недостиг на детски ясли и/или на други алтернативни
форми и подходящи структури за дневна грижа за децата, която ситуация се отразява и в по-слаби резултати
на пазара на труда за младите жени.27 От друга страна,
през м. юли 2019 г. Национална мрежа за децата проведе анкета в социалната мрежа на тема спазва ли се работното им време и в колко часа успяват да вземат децата си от детската градина. В повече от сто коментара

родители споделиха, че работният им ден е прекалено
дълъг, продължава до късно и поради тази причина се
налага децата им да прекарват по 9-10 часа в детското
заведение. Подобни обстоятелства, с които се налага да
се справят родителите, неминуемо водят до стрес, а за
съвместяването на личния с професионалния живот се
плаща цената на липса на време, прекарвано с детето
и семейството, което от своя страна може да повлияе
негативно върху развитието на самото дете.

Препоръки
Синхронизиране на политиките за благосъстояние на децата и в подкрепа на семействата както на
хоризонтално (между ангажираните министерства),
така и на вертикално ниво (между министерства и
общини);
Създаване на условия за разкриване и предоставяне на общодостъпни универсални социални услуги за деца и семейства;
Подобряване на механизмите за отговорност на
общинско ниво за прилагане на ефективна подкрепа
и услуги за децата с увреждания в общността;
Осигуряване на възможност за заместваща грижа, включително почасово гледане на деца с увреждания, за да могат родителите да оформят документация или да си починат;
Насърчаване на развитие на общински стратегии за развитие на младежките и детски дейности, включително за спорт и свободно време, които
да предоставят възможност най-вече за непривилегированите групи, както и на деца и младежи в
риск;

Благосъстояние на децата

Държавна подкрепа и финансиране на граждански организации, които могат да бъдат „доставчик“
на неформално учене и инициативи за свободното
време за деца и младежи в цялата страна;
Държавните институции и общините да насърчават и осигурят възможност за свободната игра на
площадките в градините и в училищните дворове.
Активно взаимодействие с родителите и децата при
изграждането и поддържането на тези пространства, съгласно нормативната база;
Насърчаване на работодателите за допълнителни мерки за баланс между личния и професионалния
живот както на майките, така и на бащите, включително чрез създаване на приятелска към децата среда, която позволява на служителите да бъдат близо
до децата си: детска градина, почасова занималня,
обезопасено пространство в офиса/детски кът, гъвкаво работно време и дистанционни работни места
за родители;
Програми за мотивиране и насърчаване на работодателите към по-гъвкави схеми на наемане на
родители с деца, които посещават детска ясла, градина или в началните класове на училището.
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2.
Закрила на детето
от всички форми на насилие
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Закрила на детето
от всички форми
на насилие
СЛАБ 2.50
През 2019 г. беше направен неуспешен
опит от държавата да оптимизира
съвместната работа на всички
институции и останалите ангажирани
субекти, в случаи на деца – жертви или
в риск от насилие.

С приемането на Закона за социалните услуги, в неговите допълнителни разпоредби беше приет текст в
Закона за закрила на детето (ЗЗД), който да регулира
Координационния механизъм за работа на мултидисциплинарния екип при случаите на/или за предотвратяване на насилие над дете.

За съжаление отстъплението от влизането в сила на
Закона за социални услуги води до задълбочаваща
се криза при оказването на качествена подкрепа на
деца, преживели насилие, или за предотвратяване на
такова.

„Ратифициране на международни документи с цел държавата да
бъде гарант за закрила. Отваряне на повече кризисни центрове в
страната (броят в национален план е изключително малък, както и
капацитетът им). Същинска работа по координационен механизъм
за работа с дете в риск – това ще рече координация между отделни звена и ясни механизми и ясно разпределена отговорност. Много често между отделите по закрила няма никаква комуникация,
професионалистите са „прегорели“, не се осигурява качествена
супервизия. Ако системата не работи, няма как да се очаква да се
помогне на някого.“
(ж,30-40,сф).

Данни за разпространение на насилието в България
Към края на 2019 г. в България все още няма единна
система за регистриране на случаи на насилие над
деца. Различните органи по закрила водят свои отделни статистики, но резултатите не се анализират
цялостно.
Въпреки неколкократното отправяне на заявления за
достъп до информация, съгласно ЗДОИ от Прокуратурата за предоставяне на данни във връзка с подготовката на „Бележник 2020: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, към датата на издаване на
Бележника, същата не е предоставила данни за пострадалите от престъпления деца, 2019 г.

Закрила на детето от всички форми на насилие

По предварителни данни на Министерство на вътрешните работи (МВР)28 общият брой на престъпления срещу деца през 2019 г. е бил 2 268, като срещу малолетни
е бил 1 022, а срещу непълнолетни – 1 246.
От тях умишлено убийство на 2 малолетни деца (чл.
115 – 116, 118 НК), опит за умишлено убийство на 2 непълнолетни деца и склоняване към самоубийство на
3 малолетни деца.29
От тях общият брой на деца, жертви на разврат (чл.
149 – 159 НК), е бил 264 деца – 192 малолетни и 72
непълнолетни.30
3 деца са били жертва на умишлена тежка повреда и
3 жертва на трафик на хора31.
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По данни на Главна дирекция „Национална полиция“32
Умишлено убийство – довършено

2

0

общо 2
Умишлено убийство – опит

МАЛОЛЕТНИ

0

2

общо 2

Непълнолетни

Блудство

116

36

общо 152
Изнасилване – довършено

13

22

общо 35
Изнасилване – опит

1

0

общо 1
Сводничество и отвличане с разврат

11

3

общо 14
Насилствен хомосексуализъм

5

3

общо 8
Телесна повреда

93

186

общо 279
Отвличане и противозаконно лишаване
от свобода

8

7

общо 15
Хулиганство

22

42

общо 64

По данни на АСП33 през 2019 г. са се увеличили с 65, в
сравнение с предходната година сигналите, постъпили
в отделите „Закрила на детето“ за насилие над деца. Общият им брой е бил 1 171, като по 446 от тях са открити
случаи.

По данни на Националната телефонна линия (НТЛД) за
деца 116 11134, семейството е мястото, където децата
са насилвани най-много – 463 сигнала, на улицата – 85,
в училище – 20, броят деца, преживели насилие в институции, е 12, в осиновително семейство – няма, при
близки – 21, на обществено място – 26.

Постъпили сигнали за насилие над деца в ОЗД
2015

2016

2017

2018

2019

3741
3158

1282

1106

1171

957

681
382

Общ брой сигнали

28

387

446

Сигнали, по които са открити случаи

Брой сигнали по място на извършване на насилието през 2019:

463
85
20
12
0
21
26

От януари до септември 2019 г., екипът на НТЛД е подал
565 случая към отделите „Закрила на детето“.
Сигналите за насилие над деца за 2019 г., по които е свикан мултидисциплинарен екип по Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, са 1 181.
Насилието в специализираните институции за деца
продължава да бъде факт и да се проявява по различни начини – от физическо малтретиране до психологически тормоз. Данни за такива случаи съществуват,
включително и казуси, получили обществена гласност.
Има данни за деца с увреждания, които са подложени
на насилие и в семейството, но те не получават публичност.
И през 2019 г. не е изпълнена Препоръка №1 от Годишния доклад за дейността на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за 2018 г.35 – да се подобри взаимодействието между ангажираните институции, които предоставят информация във връзка с отчитането
на данните от информационните карти за прилагането
на Координационния механизъм.

семейството
на улицата
в училище
институциите
осиновително семейство
при близки
на обществено място

Този факт показва и различното разбиране от страна
на участниците в него за конкретните ангажименти по
Координационния механизъм, както и участието в цялостния подход при случаи на деца, преживели насилие. Не са рядкост случаите, в които той се възприема
като внезапна и краткосрочна мярка. Остава и притеснението, дали и доколко навременни и ефективни за
детето в дългосрочен план са били действията на всички участници в Координационния механизъм, съобразно техните правомощия и компетентности.
През 2019 г. беше проведена Международна конференция за справяне с насилието над деца, на която
Национална мрежа за децата беше съорганизатор, заедно с Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ,
Световната здравна организация (СЗО), Child Protection
Hub, подкрепян от Terre des Hommes и редица други
неправителствени организации и водещи експерти –
участници в обединението „Детство без насилие“. На
конференцията бяха представени мащабите на разпространение на насилието над деца по света и 7-те
стратегии за справяне с насилието INSPIRE, които бяха
преведени и адаптирани, както и индикаторите към
тях. За съжаление, желанието от страна на правителството да разгледа и приеме тези стратегии остана без
резултат36.

7-те стратегии на пакета INSPIRE
за предотвратяване и реагиране срещу насилието
на деца от 0 до 18 години

Изпълнение
и прилагане
на закони

Норми и
ценности

Безопасна
среда

Подкрепа
за родители
и полагащи
грижа лица

Закрила на детето от всички форми на насилие

Увеличаване
на доходите и
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Децата разсъждават какво може да се направи за превенция на насилието:
„Идеята за борбата с тормоза да се популяризира. Когато хората
знаят, че има подобни проблеми и видят реално доказтелство,
могат да бъдат провокирани да се борят срещу насилието.“

Децата призовават за обществена реакция.
„За предотвратяване трябва да съдействаме ние, обществото.
Когато някой от нас стане свидетел на проява на насилие, трябва да помогне или да сигнализира, вместо да гледа безучастно“.

Присъстват ли родителите и въвеждане на тяхната функция?
„ Родителите да започнат да обясняват на децата си колко е лошо
насилието, защото доста деца не разбират какво е чувството,
докато от насилник не станат потърпевш.“

Защита от домашно насилие и наказателна политика
в сферата на домашното насилие спрямо деца

„Коренът на проблема е толерансът, който държавата има към
домашното насилие във всичките му проявления, на насилието,
основано на пола и тежките стериотипи и предразсъдъци в тази
посока. Трябва да се започне оттам.“
(ж,40-50, гнм)

Изводите от направения анализ на предоставената
информация от ангажираните институции със защитата на деца от домашно насилие показват, че 2019 г. е
„година на паузата“. Най-ясно това се вижда от официално представената информация от ДАЗД37, от където
се разбира, че проблемите са ясно идентифицирани,
но по тях се работи със забавени обороти или изобщо
не се работи, защото се бавят необходимите законодателни промени, които да демонстрират каква точно
ще е политиката на българската държава по отношение на насилието над деца. Министерство на правосъдието в официално предоставената информация38 не
прави връзка между промените в НК, касаещи инкриминирането на домашното насилие и насилието над
деца. А при установено домашно насилие по НК, ако в
семейството има деца, то те също са жертва на домашно насилие. Нужна е много работа както по отношение
на законодателството, така и в посока на обучението
на институциите и работещите в тях относно тълкува-
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нето и прилагането на нормите, както и за работата на
терен с деца-жертви на насилие.
Темата за предотвратяването на насилието и подкрепата на жертвите на домашно насилие продължава да
бъде под сериозна атака и през 2019 г. След като през
2018 г. българският парламент не ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, през 2019 г.
обект на сериозна атака беше проектът на Стратегия
за детето (2019-2030), в която една от стратегическите
цели беше превенцията и защитата на децата от насилие. В документа бяха заложени и мерки, насочени
към подобряване на уменията на професионалистите,
работещи с деца в ранна възраст, за разпознаване на
насилието в семейна среда и ефективно сигнализиране, развитие на услуги за деца, жертви на насилие,
повишаване на капацитета на системата за закрила
на детето и създаването на работеща система за превенция на домашното насилие, ефективно събиране

на данни за насилието над деца и пр. Особено сериозна беше атаката срещу предвидената мярка за въвеждане на пълна забрана на телесното наказание и
криминализиране на домашното насилие. Темата за
благосъстоянието на децата, подкрепата на родителите и защитата от домашно насилие беше подменена с
несъществуваща заплаха от извеждане на деца от семействата им, която чрез активна дезинформационна
кампания набра обществена популярност, довела до
„замразяването“ на проекта на Стратегия за детето.
Наред с това, сериозна атака беше проведена и срещу
Националната телефонна линия за деца 116 111, която
е единствената линия, на която деца могат да подават
сигнали, включително за случаи на домашно насилие.
Като опит за компенсация на проблемите на законодателството и практиката, свързани с домашното насилие, повдигнати около обсъждането на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция
и борба с насилието над жени, парламентът прие
промени в Наказателния кодекс, които правят усилия за по-добро дефиниране на домашното насилие
и въвеждат по-сериозни наказания при извършено
престъпление в условията на домашно насилие. Друга
промяна се отнася до случаите, в които в семейството
има регистрирано по условията на НК домашно насилие, в които при наличие на деца, те също се разглеждат като жертва на насилие.
Темата за домашното насилие обаче остава трудно
разпознаваема за част от институциите, ангажирани
с превенцията и подкрепата на жертвите. Министерство на правосъдието текущо планира и провежда
обучения на магистрати относно мерките за защита
по ЗЗДН. Прави впечатление липсата на връзка меж-

ду дейностите на МП и новите текстове в НК, касаещи
домашното насилие. Данните, предоставени от МП,
не са достатъчни, за да се твърди, че Министерството
свързва новите текстове в НК със защитата на децата от домашно насилие, каквато е една от целите на
направените в НК промени. Работата на Министерство на вътрешните работи по техни собствени данни
е съсредоточена основно върху децата на улицата,
които са карани да просят. Наред с това, проведено е
обучение в Академията на МВР, посветено на ревиктимизацията на деца, щадящо провеждане на разпит
и специализирано изслушване на деца, жертви на насилие. Липсва повече информация по отношение на
работата на МВР с другите групи застрашени или пострадали деца, с които Министерството си поставя за
цел да работи – „...деца жертви на насилие, домашно
насилие, сексуална и икономическа експлоатация, отвличане и трафик, както и деца, свидетели на такива
престъпления“. Мерките, предприети по отношение
на предотвратяването на насилието над деца, от МВР
включват информиране чрез раздаване на брошури и
поддържане на уебстраници.
И през 2019 г. гарантирането на финансовите и човешки ресурси за мерки и програми за превенция и
подкрепа на деца, жертви на насилие, остана сериозно предизвикателство. Продължават да не са налице
достатъчно на брой и достъпни общи и специализирани услуги за пострадали от насилие деца. В повечето от областните центрове няма никакви услуги за
настаняване на жертви на насилие. На територията на
страната продължават да действат няколко кризисни
центъра, като повечето от тях функционират постоянно на пълен капацитет и не успяват да посрещнат
всички случаи.

Децата говорят за негативното влияние на телесното наказание.
„Всяко едно действие на родителите върху децата им на ранна
възраст влияе върху по-нататъшното им развитие (психическо,
професионално и т.н.). Аз съм против наказанията и особено
физическите, защото те предизвикват несигурност и комплекси
на малоценност, което пък от своя страна прави бъдещето на
детето несигурно.“

Закрила на детето от всички форми на насилие
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Насилие в училище

„ Да се изготвят повече програми, в които децата да учат как да
се предпазят от насилието.“
(м,15-18, гр.)

За 2019 г. не съществува официален правителствен
документ, през който да се дефинира какъвто и да е
ангажимент на правителството по темата за противодействието на насилието и тормоза в училище. През
годината са приети и публикувани два документа, имащи отношение към противодействието на насилието
и тормоза в училище. Първият е утвърден от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на
образованието и науката и се отнася до взаимодействие между образователните институции и дирекциите
„Социално подпомагане“ за осигуряване на подкрепата за личностно развитие39, а вторият представлява
насоки за работещите в образователните институции
при случай на насилие или инцидент40, създаден от
Държавната агенция за закрила на детето.
Двата документа представляват компилация на нормативни актове, които вече съществуват, като са налице някои терминологични неточности41. Положителен
е опитът за създаване на алгоритмизирани документи, които да са в помощ на училищата и детските градини, но са нужни допълнителни усилия за избягване
на дублирането на нормативните актове, за да се избегне объркване. Ключово важно е да се инвестира
повече ресурс в практическата работа с педагогическите специалисти и работещите в образователните
институции.
Съществуващата Национална програма за превенция
на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020), която е приета с Решение на МС № 115/2017 г., се изпълнява посредством приемане на Планове за действие.
Съгласно програмата е необходимо да се изготви и
приеме двугодишен план за 2019-2020 г. Такъв план
съществува само в статус проект.
Тревожна е насоката, която държавата дава по отношение на прилагането на Механизма за противодействие на насилието и тормоза в системата на институциите от предучилищното и училищното образование.
В съществуващия План за действие за периода 20172018 г. към Националната програма за превенция на
насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) се пред-

вижда възлагането на мониторинг на прилагането на
Механизма на местно ниво (община), където работят
местните комисии за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).
Това дава възможност на общините да инициират
създаване на училищни комисии по Закона за борба
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, макар в Закона да липсва изричен текст,
който да изисква създаването на училищни комисии.
МКБППМН са структури, създадени по силата на Закон на близо 70 години, които се свързват главно със
санкциониращи, а не с помагащи функции. Това създава впечатлението, че прилагането на Механизма се
мисли повече през санкции, а не през подкрепа, както
и риск от създаване на структури, ангажирани с документация, но без реални функции.
Наред с това, в партньорство с УНИЦЕФ – България
се изготвя програма за превенция на агресията и насилието (по данни на МОН). Програмата все още е на
ниво проект и реалното прилагане може да започне
през 2020 г.
В практиката на ниво училище/детска градина найчесто мерките за противодействие на насилието и
тормоза се възлагат на психолога или педагогическия
съветник, но техният брой е крайно недостатъчен. От
2019 г., с новата Национална програма за превенция
и защита от домашно насилие, се предвижда назначаване на психолог за всяко училище с до 350 деца42.
Има и училища и детски градини, които разполагат с
екипи от специалисти, които въвличат и учителите в
процеса на противодействие на насилието и тормоза,
но те все още са твърде малко. И в единия, и в другия
случай обаче, на експертите, ангажирани с проблема,
не се осигурява системна възможност за супервизия,
независимо че тази възможност е изрично упомената в регламентиращите документи. Причините могат
да се търсят в липсващ човешки ресурс в системата
на образованието (няма обучени супервизори за супервизия по случай) и липса или нежелание на възможности за заплащане на супервизия от външни за
системата на образованието супервизори.

Рапортьорите попитаха децата къде най-често се случва насилието над деца.
Анкетираните посочват, че това е и училището:
„Ставам почти всеки ден свидетел в училище и на психическо, и
на физическо насилие.“
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Пренебрегване и злоупотреба с деца в киберпространство
Не са ангажирани достатъчно ресурси (както човешки,
така и материални) от страна на отговорните в страната
институции, които да гарантират по-ефективни механизми за защита на децата в интернет пространството.
Според проведено изследване на Националния център
за безопасен интернет за използването на интернет от
деца до 8 години:
75% от децата до 8 години имат достъп до интернет;
40% от децата под 2 години са използвали смартфон;
13% посещават социални мрежи за деца;
7% посещават социални мрежи за възрастни;
YouTube e вторият най-любим сайт за децата до 5 години;
 ежду 3 и 4 години децата започват да играят игри
М
онлайн
Важно е да се знае, че социалните мрежи имат филтри
за лица под 18, както и че условие за създаване на профил (във Фейсбук например) е навършване на 13 години. През 2019 г. Българският център за безопасен интернет споделя резултати от изследване, според което
над 73% от децата под тази възраст вече имат свой профил, който обикновено е направен заедно с родител,
вкл. с лъжливи данни за възрастта, което излага детето
на допълнителен риск.
През 2019 г. са разработени и разпространени информационни материали за безопасност на децата в интернет,
включително на специализирания сайт на сектор „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР43. Сред проведените
инициативи са национални кампании, конференции и
кръгли маси за семейства с цел повишаване на информираността на обществото за опасностите за децата във
виртуалното пространство и мобилните услуги.
Сред положителните стъпки за 2019 г. са приемането
на измененията в Закона за защита на личните данни
(ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 г.), с които в чл. 25в се

запази възможно най-ниската възраст, предвидена в
Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на законосъобразността на обработването на данни на лица, ненавършили 14 години, като за използване на услуги на
информационното общество е необходимо упражняващият родителски права родител или настойникът да
изрази своето съгласие. Остава, разбира се, отворен
проблемът за защита на правата и интересите на децата
в групата 14-18 г. и разработването на ефективни механизми за тяхната защита.
Мерките, свързани със защита на децата от насилие
в дигитална среда, са част и от Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
(2017-2020).
Сред своите приоритети и през 2019 г. ДАЗД декларира44 превенцията на сексуалната експлоатация на деца,
вкл. онлайн, като на 14.03.2019 г. участва в подписване
на тристранно Споразумение за защита на децата от
съдържание, което е неблагоприятно или създава условия за тяхното психическо, физическо, социално или
нравствено развитие. Международният ден за безопасен интернет е отбелязан от Агенцията с редица събития, вкл. представяне на мобилно приложение от проведения конкурс „Безопасност на децата в дигитална
среда“ и др.
Основните усилия за превенция на пренебрегването и
злоупотребата с деца в киберпространството остават
инициатива на граждански организации. През 2019 г.
се организира петият сезон на програмата „Киберскаут“
(инициатива на Националния център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“), като до м. юли са
проведени двудневни обучения на близо 1 500 петокласници от различни населени места в страната. Отново инициатива на Националния център за безопасен
интернет е и организираната игра-предизвикателство
срещу онлайн тормоза и езика на омразата в интернет
под мотото „Не знам какво направи това лято. Разкажи
ми!“, насочена към децата между 14 и 18 години.

Използването на интернет от деца до 8 години
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Източник: Национална здравноосигурителна каса
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С какво свързват децата онлайн-тормоза и каква, според тях е реакцията
на учителите и на учениците. Децата обръщат внимание и на реакциите спрямо
тези, които упражняват онлайн-тормоз.
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На въпроса „Как биха реагирали учителите“, някои от
децата отговарят:
„Мисля, че ще се обадят на полицията
или на социалните служби. В час на
класа ни разказваха за телефонна
линия 116 111, на която можем да се
оплачем.“

34

Някои от децата споделят, че за тях диалогът е
решение и че ще се опитат да намерят причината за
случващото се:
„Бих се опитала по някакъв начин да им
помогна с каквото мога. Като начало
да им дам морална подкрепа. След
това бих ги защитила, ако има нужда
и се стигне до крайности. Бих желала
да разбера какъв точно е проблемът,
защото трябва да има такъв, след като
тормозят човека и бих се опитала да
го разреша.“

Попитахме как може да се предотврати онлайн тормозът. Децата наблегнаха на
превенцията:
„Като се отдели повече внимание на психическото здраве, а
именно на това колко е важно то, било под формата на уроци със
специалисти или работни групи, занимаващи се с конкретни
примери на кибертормоз от ежедневието в училищата, за да
могат учениците да са наясно как да разпознаят тормоза и как
да му противодействат.“
„Създаване на специализиран час за онлайн грамотност.“

Препоръки
Създаване на единна информационна система
за регистриране и проследяване на случаите на насилие над деца;
Анализиране на ефективността на прилагане
на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск
от насилие и предприемане на конкретни мерки за
преодоляване на констатираните трудности и предизвикателства;
Разкриване на социални услуги за оказване на
защита и подкрепа на деца, пострадали от насилие,
във всеки областен град;
Държавата в лицето на Министерство на образованието и Министерство на труда и социалната политика да поеме конкретни ангажименти по отношение на противодействието на насилието и тормоза в
училище, през ясно очертани и измерими индикатори за резултат;
Определяне на структурите в училищата, които
имат отношение към проблема насилие и тормоз, с
ясни указания на действие (конкретно по отношение
на училищни комисии за борба/превенция на противообществените прояви);

Закрила на детето от всички форми на насилие

Осигуряване на условия за психологическа подкрепа и помощ в училище чрез назначаването на повече психолози и ясно дефиниране на тяхната роля
в училище;
Необходимо е практиката на системни супервизии за работещите по случаи на насилие над дете
да стане задължителна и да се обезпечи с човешки и
финансов ресурс;
Създаване на ефективни правни, информационни и практически механизми на ниво държавни органи за контрол и предотвратяване на злоупотребата с деца в киберпространството;
Предприемане на действия чрез въвеждане на
специализирани часове като постоянно обучение за
всички деца в училищна възраст с оглед изграждане
на култура на поведение в интернет;
Организиране, където е необходимо, на специализирано обучение за лицата, работещи в рамките
на разследващите органи за незабавно съдействие
в случаите на деца, жертва или в риск от насилие.
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Ранно детско развитие
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Ранно детско
развитие
СРЕДЕН 3
Няма значим напредък в тази област.
Остават проблемите с недостига на
специалисти и липса на координация
между системите. Налице е забавяне в
приемането на Националната стратегия
за ранно детско развитие. С отлагането
на Закона за социалните услуги, децата и
семействата имат ограничени възможности
да ползват общодостъпни услуги, съобразно
специфичните си нужди.

„Повече психологическа работа с младите родители за повишаване на родителския им капацитет. Всички пропуснати възможности при децата от 0-7 г. трудно се компенсират след това.
Проблемите с не доброто възпитание на децата до 7 г. и липсата
на психологическа работа с тях и техните родители за решаване на техните проблеми и успешно развитие, се струпват в
училище…”
(ж, над 50, мнм)
Значението на ранното детско развитие (РДР) е толкова голямо, че то е включено в Целите за устойчиво
развитие на ООН45, което потвърждава нарастващото
му значение като част от глобалната програма за развитие. Втората подцел на Цел 4 за устойчиво развитие е
до 2030 г. да се осигури „всички момичета и момчета да
имат достъп до качествено ранно детско развитие, грижи и предучилищно образование, така че да са готови
за основно образование“.
По темата за РДР се заговори по-широко в страната ни
през последните няколко години. Активизиран е гражданският сектор, чрез създадения през 2018 г. Алианс
за ранно детско развитие, който обединява над 50
граждански организации, професионални съсловия
и отделни лица. Това е позитивна тенденция за обществото ни, предвид доказателствата, че инвестициите в

ранните години имат най-голяма възвръщаемост и поставят основите за успехи във всички сфери на живота,
особено в образователната система и по-добра реализация на пазара на труда в бъдеще.
През 2019 г. продължи работа сформираната през 2018
г. междуведомствена работна група към МОН, с цел да
изготви „проект на Национална стратегия за ранното
детско развитие и мотиви към нея“46. На последното
заседание, проведено през месец май 2019 г., са обсъдени сроковете за финализиране на първи проект на
Визия за ранното детско развитие под наслов „Първите
7“. Въпреки надеждите, че активната работа ще продължи, последвана и от комуникация с още по-широк кръг
от заинтересовани страни, процесът на работа на работната група остана в застой до края на 2019 г.

Елементи на пълноценната грижа

Здраве

Хранене

Родителски
грижи

Сигурност и
безопастност

Ранно
учене

Източник: World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group.
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Това остави без политически ангажимент някои
ключови предложения на водещите НПО47 в сферата
на ранното детско развитие, чието реализиране би
подобрило закрилата, сигурността и безопасността
на децата в ранна възраст. Сред тези предложения е:
„Разработване и финансиране на устойчива политика
за патронажни грижи за развиване на родителските
умения за пълноценна грижа за децата в най-ранна
възраст, с осигуряване на засилена подкрепа за найуязвимите деца и техните семейства“48.
Друго предложение е отправено относно повишаване на квалификацията и познанията на здравните
специалисти, които работят с деца в ранна възраст,
относно психологическите нужди на новороденото и
неговото семейство, чрез разработването и прилагането на обучителни курсове и включване на ранното
детско развитие в задължителната учебна програма на
всички медицински университети и колежи. Това предложение е особено актуално в контекста на приетата
от Съвета на Европейския съюз „Препоръка на Съвета
за висококачествени системи за образование и грижа
в ранна детска възраст“ и приложената към нея „Рамка
за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст“. Втората област в Рамката е посветена именно
на професионалистите в сферата на ранното детство. С
приемането на тази препоръка през м. май 2019 г. се
слага началото на системната работа на страните-членки на Съюза, по преследване не само на количествени
цели за обхват на децата в услуги за образование и
грижа в ранна възраст (ОГРДВ), но и постигане на качествени цели, така че националните политики да допринесат за хармонично развитие в първите години от

живота на всяко дете и по този начин да инвестират в
човешкия капитал за постигане на целите на Eвропейския съюз за следващите десетилетия.
Предизвикателствата в сферата на ранното детство
пред страната ни са много: достъп до здравни грижи;
пречки за приобщаване и приобщаващо образование
на практическо ниво, независимо от съществуващото
законодателство; недостатъчна материална база за образование в ранните години; неравномерно планиране
на услуги в общността; липса на устойчивост на някои
услуги; гарантиране на достъпа и качеството на услугите; недостиг на специалисти в ключови области,
както и липса на знания и умения на професионалисти,
които да работят ефективно за насърчаване на ранното
детско развитие.

Детско население в България, 2018 г.

0 до 7 г.

0 до 18 г.

527 932

1 254 863

Майчино и детско здраве

„Нужно е да се въведе по-адекватно проследяване на бременността, коренно да се променят родилните практики, има нужда
от патронажна грижа в първата година след раждането. Детските ясли и градини имат нужда от повече персонал и намаляване броя на децата в групите, за да бъде наистина ефективно
ранното учене и развитие на децата.”
(ж, 40-50, сф)
2019 е поредната година, в която не бяха реализирани
голяма част от заложените от държавата дейности,
целящи повишаване качеството на майчиното здравеопазване като отправна точка за подобряване на
детското здраве и намаляване на перинаталната и
неонаталната смъртност. Формалното изпълнение на
част от заложените в Национална здравна стратегия
2020 общо формулирани цели не е ефективно и не
отговаря на ангажимента на държавата за осигуряване
на най-високо достижимо ниво на здравеопазване за
майките и децата. Следва да отчетем, че през последното десетилетие в страната има устойчива тенденция
на намаляване нивата на детската смъртност, която
е резултат от комплексни социално-икономически и
здравни фактори.
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Изпълнение на Националната
програма за подобряване на
майчиното и детско здраве 2014-2020
(НППМДЗ) и Наредба 26/200749
Към 31 януари 2020 г. държавата не разполага с обобщени данни за състоянието на показателите за майчиното и детското здраве през изминалата 2019 г. Това,
само по себе си, е белег за неизпълнение на една от
заложените в НППМДЗ мерки. Програмата предвижда
актуализация на създадената през 2012 г. информационна система за ражданията в страната, с данни в
реално време за обхвата на бременни и деца с профилактични прегледи и с данни за недоносени деца. През

декември 2018 г. регистърът спря работа, а Министерството на здравеопазването обясни, че системата ще
се актуализира. Дали това се е случило и как, не става
ясно, тъй като към днешна дата публично достъпни
данни за раждаемостта на сайта няма, а на подаденото искане по ЗДОИ Министерството и подопечния му
Национален център по обществено здраве и анализи
отговарят, че тази информация ще е налична през май/
юни 2020 година, когато се публикуват данните на НСИ.
Подадените данни сочат (Таблица 1), че за 2019 г.
в създадените по НППМДЗ Здравно-консултативни
центрове средно e извършвана по една консултация
на ден. Повече от половината здравнонеосигурени
бременни жени не са получили полагащия им се по
Наредба 26 преглед при специалист акушер-гинеколог,
а медико-диагностични изследвания са пуснати на около 1/5 от неосигурените бременни през годината. Отчетени са също около 20 496 проведени биохимични
скрининга за 2019 г., което грубо се съотнася към около 37% от всички родили за периода.
В този смисъл, заложените приоритети в Политика
1.1. „Здраве на майките и бебетата“ в Национална
здравна стратегия 2020, свързани с разширяване обхвата на заплащани от държавата здравни услуги
и достъпа до тях за бременни и раждащи, са частично
формално изпълнени, без обаче да покриват заложените дейности.

Медицински стандарти и качеството
на грижите в родилните и
неонатологичните отделения
В България липсва действащ стандарт по акушерство
и гинекология от средата на 2017 г. Това значимо
затруднява както специалистите, така и пациентите,
тъй като няма разписан документ, който да регламентира минимално гарантирано качество на медицинската услуга. Въпреки вмененото задължение
на професионалните дружества да изработят такъв
още в средата на 2018 г., това положение се запази
през цялата 2019 г. На този фон годината завърши със
7 случая на починали родилки и над 40% доносени
новородени, за които е отчетено пред НЗОК, че са
се нуждаели от специализирани медицински грижи
поради усложнения при раждането.
През април беше публикувано Фармако-терапевтично
ръководство по АГ, в което раждането напълно
отсъстваше, а в разписаните дейности бяха цитирани
проучвания от 50-те и 60-те години на XX век. В
края на годината Българското дружество по АГ публикува препоръки, частично имплементиращи найактуалните препоръки на международните здравни
и професионални организации. Все още обаче
липсва разписана политика – както от МЗ, така и от
професионалните организации – за намаляване на
трайно нарастващия процент на ражданията чрез
цезарово сечение. У нас той наближава 50%, при
препоръка 20. Според организации като СЗО, FIGO
(Международна федерация по АГ) и ICM (Международна конфедерация на акушерките), когато е
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направена без строги медицински индикации, тази
интервенция носи ненужни краткосрочни и дългосрочни неблагоприятни последици върху здравето
и на майката, и на бебето. Напълно отсъстват действия
по реализиране на заложената с Национална здравна
стратегия 2020 политика за адаптиране на родилните и неонатологични грижи към емоционалните потребности на майките, бебетата и семействата като
цяло.

Кадрова обезпеченост
По данни на НСИ през 2018 г. в страната работят 3 155
акушерки и 1 704 акушер-гинеколози, като средната
обезпеченост с лекари със специалност АГ е по-добра
от тази с акушерки. Прави впечатление обаче, че според официалната статистика, например в област Ямбол
работят 17 лекари със специалност АГ. В същото време
в началото на пролетта родилното отделение в областната болница затвори врати, тъй като беше останало
само с един неонатолог и двама акушер-гинеколози.
При съпоставка с държави с по-добри показатели
на майчиното и детско здраве една от причините
за описаните по-горе проблеми може да се търси в
изваждането на акушерката от рутинната грижа за
здравите бременни жени и воденето на неусложнени
раждания. През последните десетилетия следенето
на бременност се доминира от лекарите акушергинеколози, а в районите, където достъпът до
такъв специалист е нарушен – от ОПЛ. Добрата
практика в други европейски държави показва (а
препоръките на СЗО и професионални акушерски
организации потвърждават), че осигуряването на
продължаваща акушерска грижа за нискорисковите
бременни води до по-евтина и по-широкообхватна
медицинска помощ, по-добри здравни резултати за
майките и бебетата (по-малко интервенции, по-малко
преждевременни раждания и по-малко изгубени
бременности) и по-високо ниво на удовлетвореност
на родилките. У нас акушерките са нормативно лишени
от самостоятелност и в момента нямат възможност
да проследяват бременност, да водят раждане и да
оказват постпартални грижи без лекарска супервизия,
въпреки че точно това са разписаните им компетенции.
Предложение на Министерството на здравеопазването
за законови промени може да направи възможно
разкриването на изцяло акушерски практики. Отказва
се обаче възможността тези практики да сключват
договор с НЗОК, което означава, че ако решат да
работят самостоятелно, акушерките ще разчитат
пациентките да им плащат изцяло от джоба си. Поради
лошата перспектива за професионална реализация и
развитие, професията „Акушерка“ е непривлекателна и
всяка година новите попълнения в нея намаляват.
В този смисъл заложената политика за подобряване
на достъпа до квалифицирани грижи за бременни и
деца не само не е постигната, а влошава показателите
си, поради недалновидна политика и липса на оценка
на риска от застаряващите и намаляващи компетентни
кадри.
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Таблица 150
Период, за който са подадени
данни/източник

01.01.2019 –
31.12.2019/НЗОК

Общ брой раждания

55 048

Брой раждания на неосигурени жени

7 179

Починали родилки

01.01.2019 –
31.10.2019/НЗОК

01.01.2019 –
31.12.2019/НЦОЗА

6 626

7

Общо родени

57 333

55 937

318

328

57 015

55 609

Мъртвородени
Живородени
Починали новородени до 28-ия ден

181

Здрави новородени (до 30.11.2019)

30 405

Новородени, нуждаещи се от
интензивни грижи по клинични
пътеки от 7 до 15 (до 30.11.2019)

25 786

Брой АГ прегледи на неосигурени
бременни жени, заплатени по реда
на Наредба 26

2 702

Брой Медико-диагностични дейности,
заплатени по реда на Наредба 26
Брой медицински консултации на деца, бременни
и родилки, предоставени в ЗКЦ по ППМДЗ в периода
01.01.2019 – 31.12.2019 /МЗ

8 940

Детско и майчино здраве

1
3
55
7

704
155
048
179
318
57 015

Акушер-гинеколози
Акушерки
Общ брой раждания
Раждания на неосигурени бременни жени
Мъртвородени деца
Живородени деца

През 2019 г. по задание на сдружение с нестопанска
цел (СНЦ) „Ларго“ е проведено национално представително социологическо проучване от агенция
„Алфа рисърч“, посветено на запознатостта на обществото с НППМДЗ, потребностите на целевите групи
и ефективността на различните информационни и
комуникационни канали, които ползват адресатите
на Програмата. Резултатите от проучването показват,
че 35% от населението на национално ниво са потен-
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циални ползватели на Програмата, като от жените във
фертилна възраст делът на потенциалните ползватели възлиза на 58%. От жените във фертилна възраст
от ромското население потенциалните ползватели
на Програмата са 82%. В същото време едва 1.8% от
пълнолетното население е запознато с Програмата в
подробности – 2.6% от жените във фертилна възраст
на национално ниво и 1.4% от жените във фертилна
възраст в ромските общности.

Система за проследяване на преждевременно родените деца
в България
През годината бяха предприети мерки по осигуряване
на високотехнологична апаратура (предимно кувьози)
от МЗ в отделения в страната, а в някои отделения бяха
отпуснати средства за саниране/смяна на дограма, пребоядисване и т.н., но липсват усилия и ангажираност по
отношение на мерки за задържане на специалистите в
отделенията, което води до остър недостиг на такива на
всички нива (неонатолози, акушерки, мед. сестри), както и липсва ангажимент към обучаването им в съвременни подходи на грижа за недоносени и новородени
с влошено здравословно състояние, които да отчитат
комплексните потребности на децата, а не да адресират единственото медицинските аспекти на грижата.
Предвид, че в страната ни липсва информация и анализи за ситуацията с преждевременно родените деца, използваните и цитирани данни са от извършено през месец февруари 2019 г. количествено онлайн проучване
на Фондация „Нашите недоносени деца“ сред родители
на недоносени деца в България. Целта на проучването
е да изследва достъпа до услуги за късно проследяване
за недоносени деца след изписването им от неонатологичното отделение.

В проучването взеха участие 812 родители на недоносени деца, като 46,3% от тях
са родители на деца, родени под 1 500 гр.,
от които 26% – под 1 200 гр.

46.4% от родителите споделят, че не са получили график за необходимите прегледи при специалисти, които следва да бъдат осъществени през първата година
от живота на детето. Изключително тревожен е фактът,
че 84.7% от родителите посочват, че не са получили
никаква информация относно необходимостта от проследяване на развитието на децата и след навършване
на 2-годишна възраст. Тази находка в изследването е
основание да се формулира изводът, че потребностите на недоносените деца, през най-значимия период
от детството (0-7 г.) остават неадресирани, което повишава риска от развитие на вторични увреждания или
трудности в развитието, типични за преждевременно
родените деца, което би могло да занижи трайно качеството на живот на децата и да препятства развитието на пълния им потенциал.
По отношение на достъпа до специализирани прегледи изследването установи, че 55.5% от анкетираните са
заплащали всички прегледи, необходими за децата им,
а 14% са заплащали за част от прегледите при специалисти. 42% от родителите посочват, че се е налагало да
пътуват до друго населено място за осъществяването
на преглед на детето, тъй като в техния град липсва специалист с необходимата квалификация.
По отношение на достъпа до комплексна оценка на
потребностите на детето, 58% от родителите на преждевременно родени деца заявяват, че децата им никога
не са били подлагани на комплексна оценка на развитието, а едва 1.8% са посочили, че детето им е преминало комплексна оценка след 5-годишна възраст, период
от изключителна важност с оглед предстоящото встъпване на децата в системата на образованието.

Онлайн проучване сред родители на недоносени деца в България,
Февруари 2019 г.

46,4%	не са получили график за необходимите прегледи
през първата година.

84,7%	не са получили информация за нуждата от

проследяване на развитието на децата и след
навършване на 2-годишна възраст.

55,5%	са заплащали всички прегледи,
необходими за децата им.

42%	са пътували до друго населено място за

осъществяването на преглед на детето,
защото в техния град липсва специалист.

58%

д
 ецата им никога не са били подлагани
на комплексна оценка на развитието.

1,8%	детето им е преминало комплексна оценка
след 5-годишна възраст.

Ранно детско развитие
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Към 2019 г. в България все още се наблюдават значими липси в областта на комплексното проследяване на
преждевременно родени деца, което се изразява както
в отсъствието на устойчивото им и регулярно проследяване от медицински специалисти в първите седем
години след изписването от неонатологичното отделение, така и в проследяването им от немедицински
специалисти, работещи в областта на ранното детско
развитие.

В тази връзка, през месец май 2019 г. беше внесен в Министерството на здравеопазването Проект на Национална програма за проследяване на преждевременно
родени деца от 0 до 7 г.51, съгласуван и подкрепен от
Българската асоциация по неонатология, Офиса на
Световната здравна организация в България, Мрежа
за съвременна родилна грижа и Национална мрежа за
децата.

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи52
новородените недоносени деца през 2018 г. са както следва:

453
Градове
с най-много
новородени
недоносени

769

Бургас
Пловдив

2 225

София – град

6 608

Градове
с най-малко
новородени
недоносени

Общо за България

30

Разград

32

Кюстендил

38

Видин
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Смолян

През април 2019 г. заради липса на неонатолог Ямболската болница временно
затвори врати. Така на някои родилки им
се налагаше да пътуват по близо 90 км до
най-близкото лечебно заведение.53

По данни на Регионалните здравни инспекции специалистите по неонатология са 149. Осигуреността с медицински специалисти по неонатология е 2.1 на 100 000
души население, като най-висока е в Сливен, следвана
от Русе, Стара Загора и Плевен.

Хранене
Храненето в ранна детска възраст е един от факторите
с ключово значение за правилния растеж, нервнопсихичното и двигателното развитие на малките деца.
Затова са необходими усилия както на държавата,
така и на общинските и недържавни структури за
осигуряване на условия за пълноценно хранене в тази
възраст. През 2019 г. екип на МЗ и НЦОЗА разработи
проект на Наредба за здравословно хранене на
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децата от 3 до 7 години в детските заведения, която
предстои да влезе в сила. Необходима е актуализация
на препоръките по отношение на храненето на децата
от 0 до 3 години, така че да отговарят на най-новите
научни открития за хранителното програмиране.
Липсва и информация за ситуацията в страната – нива
на кърмене, лоши практики в родилните отделения и
т.н.54

Главните неблагоприятни характеристики на храненето на кърмачета в България включват: късно начало на кърменето; ниска честота на изключително
кърмене; малка продължителност на кърмене – средно 3 месеца; прием на подсладена вода и ранно
захранване с плодови сокове, което препятства
успешното кърмене; ниска хранителна плътност на
редица микронутриенти в захранващите храни.
Сериозен проблем при децата на 6-12 месеца е
голямата честота на анемията – 41.8%.
При децата с анемия се установява значимо по-голяма
честота на изоставане в растежа, поднормено тегло
и по-висока заболеваемост от остри респиторни
заболявания. Увеличава се честотата на наднорменото
тегло още от ранното детство55.

Алиансът на българските акушерки организира в
много градове на страната лекции за бъдещи майки по
теми, свързани с периода около раждането, грижата за
новороденото, кърменето, храненето и захранването
на кърмачето.
Банката за майчина кърма в София отвори врати след
основен ремонт. Това е единствената Банка за майчина
кърма в България, в която продължават да се съхраняват знанията за събиране, съхранение и обработка на
дарителска кърма.

В страната ни, в областта на храненето през 2019 г. са
проведени множество обучения, а Европейското Дружество по Педиатрия, Гастроенетрология, Хепатология
и Хранене организира международно обучение по гастроентерология в детска възраст за лекари с всепризнати лектори от Европа.
От своя страна, Българското дружество по детска
гастроентерология, хепатология и хранене организира през годината редица следдипломни обучения,
свързани с храненето: „Хранене на деца със захарен диабет“, „Хранене през първите 1000 дни“, неонатологичен курс по хранене.

41.8%
честота на анемията
сред децата на 6-12 месеца

Ранно учене

„ Всяко дете трябва да може да посещава занимания по интереси
извън учебното заведение, но в удобно време и място за него и
родителите му. На тази възраст считам, че основното са спорт
и изкуство, адаптирани за малки деца. По-скоро създаване на
умения и навици, отколкото натрупване на знания.“
(м, 40-50, гнм)

Сериозен проблем и през 2019 г. е недостигът на места в яслите и детските градини в по-големите градове.
Съществуват финансови бариери пред включване на
децата в предучилищно образование, макар да се правят законодателни реформи и инвестиции за улесняване на достъпа и подобряване качеството на ученето в
ранна възраст.

840
са самостоятелните детски
ясли и яслени групи в
детските градини

Ранно детско развитие

Ранното учене се реализира в детските ясли и детските
градини. Към края на 2018 г.56 на територията на страната функционират 840 самостоятелни детски ясли и
яслени групи в състава на детски градини, в които се
обучават 31 939 деца. Обхватът на децата във възрастта
до 3 години в детските ясли е 16.6%. Броят на децата,
записани в детски градини през учебната 2018/2019 година, е 218 767 деца, което представлява 78.4% обхват
на децата във възрастовата група 3-6.

В тях се обучават
общо за страната

31 939 деца
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Обхват на ранното учене към края на 2018 г.
от 0-3 години

от 3-6 години

16.6%

78.4%

ЦЕЛ на ЕС

ЦЕЛ на ЕС

34%

95%

В контекста на Европейския стълб на социалните права, докладът на Европейската комисия за България
за 2019 г. определя като критична ситуацията с броя
на децата на възраст до 3 години, за които се полагат
грижи в детски заведения. Процентът обхванати деца от 0 до 3 години е значително под средното за
ЕС равнище от 34%. Причините за това са различни – от недостига на детски ясли и/или на други
подходящи структури, през качеството на грижата до
невъзможността на родителите да заплащат таксите за
посещение.
Обхват на децата в детски ясли към 31.12.2018 г. –
16.6% за 2017/2018 г.57 Тази тенденция е найпритеснителна за децата, чийто майчин език не е
български. Предприетите мерки за финансиране на
разходите за такси за посещаване на детски градини
и допълнително обучение по български език за деца,
чийто майчин език е различен от българския, следва да
бъдат надградени с мерки за повишаване качеството
на грижа и образование във всички детски заведения
в страната.

В държавния бюджет за 2019 г.58 заделените
средства за образование съставляват
3.6% от БВП, което е по-ниско от средното
за ЕС от 4.7% от БВП.

Инвестирани
са
допълнителни
средства
за
предучилищното и училищното образование, като
за 2019 е предвиден 20% ръст на възнаграждения
за педагогическия персонал и 10% ръст на
възнаграждения за непедагогическия персонал. Също
така има заделени 8 милиона лева за работа с деца от
уязвими групи.
Една от мерките, заложени в плана на МОН за 2019 г.,
е повишаване обхвата на 5- и 6-годишните деца в задължително предучилищно образование в подготвителните групи, както и регламентиране на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст.59
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Проблем представлява недостигът на медицински
сестри в детските ясли, където средната възраст е 53
години. В професията липсват млади хора, а една от
причините е ниското заплащане. Медицинските сестри, които се назначават, е необходимо да имат
допълнителна квалификация за работа с деца в ранна
възраст.
Ранното оценяване на децата между 3 г. и 3 г. 6 м.
със скрининг тест, разработен от БАН, се прилага все
по-масово в детските заведения от обучени педагози или други специалисти. Скринингът все още
се нуждае от подобрение, за да бъде по-функционален и лесно приложим. Въпреки това той е добра
крачка, защото предполага откриване на рискове
от проблеми и забавяне в развитието и се прилага
в цялата страна. Необходимо е също така да се гарантира добрата подготвеност на кадрите, които
прилагат подобни инструменти. Ако се наблюдават
увеличени положителни резултати в някои региони, това може да насочи местната власт и МОН за
насочване на екипи за допълнителна подкрепа.
При постоянно и правилно прилагане на скрининга, ранното откриване и работата с децата, които
се нуждаят от допълнителна подкрепа, ще доведе
до намаляване броя на деца, които се нуждаят от
допълнителна подкрепа в предучилищна и училищна
възраст. Тези резултати и добри примери биха
мотивирали както екипите в детските заведения,
така и родителите да търсят прилагането на скрининга.
Степента на бедност и липсата на информираност
в малките населени места, отдалечени от големите
градове, създава бариери пред възможностите за
ранно учене при децата. Материалната база е бедна
и неподдържана, липсва информираност за нови
технологии, информацията, която е достъпна на
местно ниво, е много остаряла, комуникацията и
транспортните връзки с градовете са силно затруднени. С Постановление на МС през 2017 г. са определени критерии за средищни и за защитени детски
градини и училища. Необходимо е да бъдат отпуснати
средства за ремонти и обновяване и на материалната
база в тях.

Ранна детска интервенция

„Допълнителна информираност кои специалисти могат да окажат подкрепа в ранна детска възраст, а също и информираност
по въпросите, свързани с ранната интервенция.“
(ж, 30-40, сф)

Има услуги за ранна детска интервенция (РДИ), които
се предоставят като част от услугите, финансирани по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) чрез проект „Услуги за ранно
детско развитие“.
Отправна точка за развитието на ранната детска интервенция в България са услугите, предоставяни от
няколко неправителствени организации, които са
адаптирали модели на РДИ за българския контекст и
предоставят услуги в четирите най-големи български
града, където организациите са активни: София, Пловдив, Варна и Русе. Ролята на гражданското общество
продължава да бъде много важна, но на национално
равнище развитието на услугите за РДИ следва да се
обезпечат нормативно и финансово с цел изграждане
на обща национална система, чрез която да се осигури
пълно покритие с услуги по РДИ за всички нуждаещи се
деца и семейства.
Към 2019 г. 62 са общините, които предоставят услуги за
ранно детско развитие с цел превенция на социалното
изключване, намаляване на бедността сред децата чрез
инвестиции в ранното детско развитие, насочени към
деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца
с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Необходимите средства за функциониране на
тези услуги са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до края на 2020 г., а след
приключване на проекта, финансирането се очаква да
бъде от държавния бюджет.

Приетият през 2019 г., но необосновано отложен да
стартира в средата на 2020 година Закон за социалните услуги, въвежда легална дефиниция за „Ранна интервенция на уврежданията за деца“60, която очертава
необходимостта от подкрепящи действия в посока не
само на децата, но и техните семейства. Ранната детска
интервенция е планирано да се предоставя като част
от услугите в Дневните центрове за деца с увреждания
и Центровете за социална рехабилитация и интеграция
с утвърдения финансов стандарт за делегираните от
държавата дейности през 2020 г. Този стандарт все още
не се прилага, тъй като няма готовност от страна на общините да предоставят такива надградени и реформирани услуги. Прилагането му е зависимо от влизането в
сила на новия Закон за социалните услуги и подзаконови нормативни актове, които да определят стандарти
и критерии за функционирането на услугите по ранна
детска интервенция.
Законът също така дефинира и прави разграничение
между интегрирани услуги и интегриран подход при
предоставяне на социалните услуги. Това е стъпка напред с оглед планиране изграждането на единна система за РДИ в страната, която изисква координация и
взаимодействие между много структури и сектори на
различни управленски и изпълнителни нива.

Закрила на детето, сигурност и безопасност61
Настаняване на деца под
3-годишна възраст в Дом за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД)
и реализиране на процедурата за
закриването на последните ДМСГД
Към 31 декември 2019 г. функционират 13 ДМСГД в България, с капацитет 1 155 места, с включен капацитет
на дневните центрове и отделенията за недоносени.62
Броят на децата, настанени в резидентна грижа, е 426,
от които на възраст от 0 до 3 г. са 256, а над 3-годишна възраст са 170. 406 са децата с увреждания, а 20 са
здрави.

Ранно детско развитие

През 2019 г. постъпилите деца са 225, от тях 212 са под
3-годишна възраст, 13 са децата над 3 години, децата с
увреждания, постъпили през годината, са 179. От предоставената информация от МЗ прави впечатление, че
през годината са постъпили 46 деца без увреждания,
въпреки издадената през май 2018 г. заповед на АСП
за прекратяване настаняването на деца до тригодишна
възраст без увреждания в ДМСГД.
Настаняването на деца под 3-годишна възраст в приемни семейства продължава да е специален фокус на
проект „Приеми ме“, по данни на АСП63, но наличието
на деца в тази възрастова група в ДМСГД показва, че
този специален фокус не дава очаквания резултат. Обратното би означавало, че всяко дете извън грижата на
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родното си семейство би било настанявано при близки
и роднини или приемни семейства до намирането на
постоянна грижа – реинтеграция или осиновяване – в
посока свеждане до нула броя на децата, които в ранна
възраст се отглеждат в институционална грижа. През
2019 г. са закрити 2 ДМСГД (Видин и Ямбол), а в Силистра ДМСГД се трансформира в Център за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, като за 2019 г. са преминали 125 деца.
За да има ясна картина със закрилата на деца под 3-годишна възраст, е важно да има наличие на данни за
тези деца на общинско, областно и национално
ниво. Тези данни следва да отчитат грижата, която получават децата от момента на изписване от родилното
отделение до 7-годишна възраст, както и тяхното развитие. Проучване64 на наличието на такива данни в Община Пловдив очертава „сериозни предизвикателства от
гледна точка на събирането на данни за децата в ранна
възраст. Липсва детайлна информация за възрастовата
група 0-3 години по различни признаци на територията
на гр. Пловдив, напр. по статус на семействата, здравен
профил и пр. Възрастовата група на децата от 0 до 3 години в много от разработваните стратегически и отчетни документи е представена като част от групата на децата до 18 години или е включена в групата на децата от
0 до 7 години. Това се отразява и в институционалното
отношение към децата. В много от институциите, които
имат отношение към ранното детско развитие, възрастовата група 0-3 г. се неглижира и се разглежда като хо-

могенна част от по-широк възрастов диапазон. Това е
голямо предизвикателство, тъй като възрастта от 0 до 3
г. е много специфична по отношение на развитието на
детето и неговите потребности през този период. Във
всяка сфера с отношение към децата на възраст от 0-3
години се събира информация по различен стандарт,
което не позволява свързването на информацията,
нейното обобщаване и анализ. Не съществува единна
система, която да позволява комуникация между различните информационни системи и бази данни. Различните институции също не са напълно наясно коя с
каква информация и данни борави“. 65
Приемането на Закон за социалните услуги (ЗСУ) е
важна крачка към постигането на безопасност и сигурност за децата в ранна възраст. Заложеният принцип
за общодостъпност не само за деца в риск, а за всички
деца е добра предпоставка за разгръщане на мерките
за насърчаване на холистичното развитие на всички
деца от раждането до 7-годишна възраст. Предстои
да се установи дали поднормативната правна уредба,
както и инвестирането на целеви ресурс ще доведе до
разгръщането на тези общодостъпни услуги, които целят информиране, консултиране и обучение на родителите. С това би се постигнало и по-висока сигурност
и безопасна грижа в периода на ранното детство. Регламентацията на интегриран подход и интегрираните
междусекторни услуги66 са напредък в постигането на
кроссекторна политика за децата и семействата, което
е особено важно в периода на ранното детство.

Настаняване на деца под 3-годишна възраст в домове за медико-социални грижи за деца
(дмсгд)

Брой ДМСГД в България
2019 г. =

13

капацитет

1 155 места

256
на възраст от 0 до 3 г.

170

426

деца
в ДМСГД

Плевен

над 3 годишна възраст

София Бузовград

406

Ст. Загора
Благоевград Хасково

деца с увреждания

20
здрави деца
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Видин

Кърджали

Добрич
Дебелец
Варна
Сливен
Бургас

Законът за социални услуги също така регламентира
закриването на всички специализирани институции
до 01.01.2021 г.67, както и се забранява създаването на
нови домове за медико-социални грижи за деца.
Предстои да проследим и какви решения ще бъдат
взети от страна на правителството във връзка с отлагането на влизането в сила на ЗСУ, с необходимостта
от разработване на поднормативната уредба и структуриране на процеса по следващи промени и тяхното
обсъждане.
Остават притеснителни практиките за събарянето на
незаконни къщи и изселване на семейства без осигуряване на алтернативно настаняване и без специална подкрепа за майките и децата; лошите жилищни
условия, които оказват влияние върху здравето на децата от бедни семейства (липса на течаща вода, канализация и т.н.); високите нива на замърсяване на въздуха
в редица квартали, поради горене на битови отпадъци,

които въздействат най-неблагоприятно върху здравето
на децата. Поради тези причини изработването на планове за регулация и подобряване на инфраструктурата
на ромските и изолирани квартали продължава да стои
на дневен ред, като аспект от въпроса за сигурността
на децата68. До разрешаване на тези въпроси са нужни
мерки за закрила на семействата с деца и бременни
жени при изселвания и събаряне на къщи. Нуждата от
адекватна жилищна политика на местно ниво често се
свързва с един от факторите за раздяла на семейството
с новородено или разпад на семейството. 69
В своето предложение към работната група за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие към МОН, Алиансът за ранно детско развитие
подчерта необходимостта от реалното въвеждане и
прилагане в практиката на Етичния кодекс на работещите с деца за осигуряване на достатъчно безопасност и зачитане правата на децата.

Брой постъпили деца в дмсгд през 2019 г.

212
13
179
46

225

под 3 годишна възраст
над 3 години
деца с увреждания
 еца без увреждания, въпреки издадената през
д
май 2018 г. заповед на АСП за прекратяване
настаняването на такъв тип деца.

Препоръки
Удължаване на срока на изпълнение на НППМДЗ
с 10 години до 2030 г.;
Изработване и приемане на единна национална методика за работа на Центровете за майчино и
детско здраве в страната;
Създаване на подробна и точна база данни за
обслужените деца по различни показатели: възраст,
диагнози и пр., обслужените бременни по видове
скрининг и пр. в Центровете за майчино и детско
здраве;
Приемане на стандартизиран подход на грижа,
осигуряващ комплексно проследяване на здравето
и развитието на преждевременно родените деца от
0 до 7 г. с цел осигуряване на навременна превенция
и терапия на състояния, характерни за недоносените деца;

Ранно детско развитие

Въвеждане на модел на семейно-ориентирана
и развитийна грижа в неонатологичните отделения,
който да се стреми към овластяване на семействата в грижата за бебетата от момента на раждането
им, както и да взима под внимание комплексните
потребности (медицински, психологически, развитийни) и индивидуални особености на всяко бебе в
процеса на възстановяването му;
Създаване на координационен механизъм при
проследяване на деца с увреждания и проблеми в
развитието – между болници – ОПЛ – социални услуги;
Подобряване на практиките за кърмене в болниците с неонатологичните отделения и планиране
и системно провеждане на национални кампании в
подкрепа на кърменето;
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Премахването на таксите за детска градина,
особено за децата в задължителна предучилищна
възраст би намалило рязко необхванатите в предучилищното образование;

Унифициране на методиката за предоставяне на
услуги за РДИ и разработване на стандарт за услугите и персонала през поднормативните документи на
Закона за социалните услуги;

Осигуряване на достатъчно свободни места в
целодневна грижа и образование в ясли и детски
градини;

Надграждане на професионалните компетенции за специалистите, които работят в услугите по
РДИ, както по отношение на ранното детско развитие, така и по отношение на методиките за прилагане на услугата и взаимодействие с родителите по
семейно-ориентиран модел;

Въвеждане на универсален ранен скрининг на
детското развитие, с цел ранно откриване на забавяне и отклонения в развитието, припознат и прилаган
от всички системи, които имат досег с детето в ранна
възраст;
Създаване на Национален регистър, в който да
се обобщават данни за деца с увреждания и хронични заболявания и затруднения в развитието със статистика за възраст, местоживеене, видове диагнози
и възможност за свързване на децата с наличните
услуги;
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Провеждане на информационна и застъпническа кампания за повишаване информираността на
общините и на широката общественост за общите
и специализирани услуги за деца в ранна възраст
и ролята на гражданското общество в развитието и
предоставянето им.

4.
Детско здраве
Детско здраве
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Детско здраве
СРЕДЕН 3
Построяването на Национална детска
болница е поставено под риск заради
сериозни съмнения за безопасността и
функционалността на избраната сграда и
липсата на план за изграждане и управление
на болницата.
Необходими са интегрирани услуги, които да
обхващат дейности, както от здравната, така
и от социалната и образователната системи
в отговор на комплексните нужди на децата
и родителите, включително и в областите на
детското психично здраве и превенция на
зависимостите.

„Правителството да започне да работи ефективно в посока
детско здраве и всичко, свързано с децата! Нужни са сериозни
усилия, мерки, последователност и контрол, за да се случи.“
(ж,40-50,гнм)

Ваксинопрофилактика
През 2019 г. Националният имунизационен календар
на Р България бе актуализиран, като в резултат на това
от 2020 г. влизат в сила някои промени – например намаляването на приемите на пневмококова конюгирана
ваксина при децата до 6-месечна възраст от три на два
приема, отпадането на проба Манту и реимунизацията
срещу туберкулоза при децата на 11-годишна възраст,
въвеждането на реимунизация срещу коклюш при децата на 12-годишна възраст, влизането на ваксината срещу
варицела в списъка на препоръчителните ваксини.
През 2019 г. Българската педиатрична асоциация проведе и поредната експертна среща по ваксинопрофилактика, чиято цел беше да се направи преглед на Наредба №15 на МЗ от 2005 г. и по-конкретно – ясно да се
дефинират показанията и противопоказанията за ваксинопрофилактика на специфични групи пациенти (недоносени, с онкохематологични заболявания, алергии,
бъбречна недостатъчност, подготовка за транспланта-

ция на органи и след трансплантация, редки болести,
имунен дефицит и т.н.). По покана на Министерството
на здравеопазването експертите се ангажираха с изготвянето на специално методично указание, насочено
към специалистите, работещи с деца.
За съжаление не съществуват ефективни механизми за
контрол от страна на МЗ над изпълнението на националните програми за имунопрофилактика от страна на ОПЛ.
По информация на Националната мрежа на здравните
медиатори (НМЗМ) има случаи, в които общопрактикуващи лекари отказват да поставят препоръчителни
имунизации (срещу рак на маточната шийка и ротавирус), както и единични случаи, в които ОПЛ не поставят
ваксини от задължителния календар (по един от казусите има подаден сигнал до МЗ и НЗОК, с последващи
проверки, които установяват непоставяне на ваксина
срещу морбили и лекарят е санкциониран).

Утвърждаване на модел на здравни медиатори като предпоставка
за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвими групи
През 2019 г. мрежата от здравни медиатори се разшири
с нови 15 работни места. Работещите здравни медиатори в страната през 2018 г. бяха 230 в 116 общини в 27 области, а през 2019 г. са утвърдени 245 работни места за
здравни медиатори в 130 общини. Професията здравен
медиатор беше въведена в България от граждански организации през 2001 г. като иновативна практика за по50

добряване достъпа до здравни грижи и повишаване на
здравната култура на уязвими групи. Здравните медиатори са назначени на работа към общините чрез делегиран бюджет и обслужват квартали и/или населени места,
в които живеят уязвими общности; избират се с конкурс
и преминават през обучение в медицински университет
за придобиване на професионална квалификация.

Брой наети на работа здравни медиатори

230

245

в 116
общини

в 130
общини

2018

2019

През 2019 г., след дълги години на застъпничество от
страна на екипа на Националната мрежа на здравните
медиатори и НПО, подкрепящи модела на здравното
медиаторство, дейността на здравните медиатори беше
включена в Закона за здравето (чл. 29), с което беше
отчетена ключовата роля, която имат здравните медиатори при провеждане на политики в областта на здравната профилактика и достъпа до здравни грижи сред
уязвими групи на местно ниво, в помощ на общините и
лекарите. През август 2019 г. Министерство на здравеопазването създаде и работна група, която да изработи
Наредба за дейността на здравните медиатори. Очаква
се Наредбата да облече в юридическа форма утвърдените до момента добри практики в областта на подбора,
обучението и дейността на здравните медиатори и да гарантира и занапред високото качеството на програмата.
Работата по Наредбата започна през есента на 2019 г., но
финализирането беше отложено за началото на 2020 г.
поради необходимост от прецизиране на текстовете и
синхронизиране на юридическата форма със спецификите на добрата практика.
Въпреки сериозния напредък по отношение на институционализирането на професията на здравния медиатор, на местно ниво програмата се сблъсква с редица
предизвикателства и рискове. Най-сериозните от тях са
гарантирането на прозрачността в избора на здравни

медиатори и конкурсното начало, натискът върху здравните медиатори да подкрепят или участват в политически листи и свързаната с това практика на политически
уволнения. За много общини спецификата на работата
на здравния медиатор остава неясна, здравните медиатори не се използват ефективно като работници на терен. Редица общини не осигуряват на здравните медиатори – понякога с години – работно място, достъп до
компютър и интернет, равнопоставеност с останалите
служители, назначени в общината на трудов договор, по
отношение на работно облекло и социални придобивки.
С малки изключения, общините не събират систематично и не анализират данните от отчетите на здравните
медиатори, не използват събраната от тях информация
за местните уязвими общности за подготовка на местни
политики. На национално ниво в последните две години
(2018, 2019) Министерство на здравеопазването изисква
от общините годишни отчети за дейността на здравните
медиатори, но без анализ на данните. Практически липсва мониторинг на програмата за здравните медиатори.
Развитието на местни политики, насочени към по-добро
здраве за децата, е в застой, няма напредък по отношение на осигуряването на достъп до здравни услуги за
най-уязвимите семейства и деца, а разчитането единствено на здравния медиатор е несериозно и поставя в
риск доверието в здравния медиатор.

Национална многопрофилна педиатрична болница

„ Да се построи истинска Национална детска болница.“
(ж, над 50, сф)

Към момента България е единствената европейска
страна, която не разполага с Национална педиатрична болница. Съществуващата Специализирана болница за активно лечение на детски болести (СБАЛДБ)
„Проф. Иван Митев“ в София не отговаря на критериите за Национална детска болница, тъй като извън нея
в други лечебни заведения се помещават редица ключови звена като Клиниката по детска онкохематология
(в Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“),
Клиниката по детска кардиология и кардиохирургия
(в НКБ), Клиниките по детска хирургия, реанимация,
Детско здраве

детска урология, детска травматология и ортопедия (в
УМБАЛСМ „Пирогов“ и Специализираната болница по
ортопедия в кв. „Горна баня”) и др. Тази децентрализация, от една страна, застрашава оказването на качествена грижа на тежко болните деца, а от друга страна, значително затруднява лекарите в лечението на комплексни
случаи, изискващи мултидисциплинарен подход. По
тази причина изграждането на Национална педиатрична болница, включваща всички направления, следва да
бъде основен приоритет на държавата при мерките за
подобряване на майчиното и детското здраве.
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В заседание на Министерския съвет от 19.12.2018 г.
беше възложено на здравното министерство да се довърши започнатият през 1978 г. строеж на детска болница в двора на УМБАЛ „Александровска“. Това задание
обаче съдържа в себе си редица проблеми, за които
сигнализира в края на месец август 2019 пред КЗК и
ВАС Камарата на архитектите в България (КАБ), както и
впоследствие Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и редица граждански организации.
От една страна, качеството и безопасността на строежа е компрометирано поради продължителното му
излагане на природните явления в продължение на 40
години без защита и поддръжка на скелето. Макар че
Министерството на здравеопазването твърди, че разполага с обследване, което потвърждава годността на
сградата, експертите са на мнение, че тази експертиза е
непълна и недостатъчно надеждна, както и че сградата
не отговаря на съвременните критерии за проектиране, които са променяни нееднократно през годините.
В Подробния устройствен план (ПУП) на София от 2011
г. строежът е определен за събаряне. Въпреки това МЗ
и правителството са твърдо решени именно там да се
доизгради Националната детска болница, в която ще се
лекуват българските деца през следващите 50-75 години. Освен че не може да се гарантира безопасността на
сградата, тя е негодна и по редица други критерии за
съвременна (детска) болница, тъй като е проектирана
за нуждите на медицината от 1978 г., т.е. не предвижда
възможност родителите да придружават децата си при
болничното лечение, не предвижда достатъчна висо-

чина на помещенията за климатизация и съвременни
операционни зали, както и не може да поеме необходимата съвременна медицинска техника. Също така
напълно противоречи на изискванията за енергийна
ефективност и благоприятна лечебна среда.
В допълнение: обявената обществена поръчка за
изграждане на сградата, която беше неуспешно обжалвана от Камарата на архитектите в края на 2019 г.,
предвижда т.нар. „инженеринг“, при който вместо архитектите и инженерите, строителят определя параметрите на изпълнението на строежа.
Въпреки множеството възражения, както в съда, така
и в медиите, официалните становища на КАБ и КИИП,
както и Отворено писмо от м. декември 2019 г., подписано от над 9 000 граждански организации и граждани,
Министерството на здравеопазването остава непоколебимо в решението си да завърши 40-годишния груб
строеж в двора на УМБАЛ „Александровска“ и отказва
да влезе в какъвто и да е било обществен диалог или
публичен дебат по темата.
С това решение държавата компрометира лечението
не само на настоящето, но и на бъдещите поколения
деца. Не се вземат предвид техните реални нужди, нито
нуждите на медицинските специалисти от подкрепяща
и адекватна на модерната медицина професионална
среда. Липсата на чуваемост за мненията на експертите
в проектирането и строителството, медицинските професионалисти и крайните ползватели – децата и техните родители, говори за пълна незаинтересованост
и нежелание за провеждане на адекватна политика за
подобряване на детското здравеопазване в страната.

Център „Фонд за лечение на деца“

„Да се върне Фонда за лечение на деца в чужбина – поне за
начало.“
(ж, 30-40, сф)
На 1 април 2019 г. Център „Фонд за лечение на деца“
спря да съществува и дейността му бе прехвърлена
към Националната здравноосигурителна каса. Новите
правомощия на НЗОК70 са регулирани в Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал.1а и 3 от Закона
за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, която допълнително бе променена и през месец октомври 2019 г. с цел улесняването заплащането на лекарства за лечение в България
и премахване изискването за деклариране на дарителски сметки.
Сред предизвикателствата за родителите, които търсят
финансова подкрепа за лечение на децата си, все още
е осигуряването на протоколи от лечебно-контролни
комисии. Това се превръща в пречка за приемане на
заявленията в НЗОК, въпреки че Наредбата предвижда
осигуряването на тези протоколи по служебен път, ако
заявителите не разполагат с тях. Тази и други подобни
административни процедури бавят извън изискуемите
срокове времето за решение по заявленията.
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От 1 април до 30 септември по данни на
НЗОК53 са подадени 831 заявления за подпомагане, от които са разгледани 581 и са
издадени 578 заповеди за подпомагане и
3 отказа.

Въпросът за Обществения съвет, който функционираше към Фонда до 01.04.2019 г. като консултативен орган
и постигането на прозрачност, публичност и контрол в
работата на тази структура с обществена значимост, не
се дискутира от страна на държавните институции и не
адресира поставените въпроси от страна на гражданските организации.

Психично здраве на децата
Министерствата, които са ангажирани по различен
начин с изработване и прилагане на политики,
свързани с психичното здраве на децата и юношите, са
МЗ, МТСП и МОН.
През 2019 г. отново няма статистически данни за честотата и вида на психичните страдания при децата, за
броя на детско-юношеските психиатрични кабинети и
специалистите, работещи в тях. Няма данни за броя на
децата с психични диагнози, живеещи в ЦНСТ или друг
вид резидентни услуги.

Единствено
МОН
разполага
със
статистически данни за децата със СОП и
към 06.2019 г. техният брой е 20 368, като
няма данни за разпределението им по вид
заболяване или диагностични категории.

През изминалата година МЗ не е предложило нито една
програма за превенция или ранно диагностициране на
психични заболявания при деца и юноши. Прекратени са добри практики, например практиката за обучение на специалисти в умения за ранно разпознаване
на знаци, сочещи към разстройство от аутистичния
спектър. Сключени са договори за изграждане на шест

Центъра за специализирана здравно-социална грижа
за деца с високорисково поведение и потребност от
специални здравни грижи. До края на 2019 г. основните дейности по реализирането на Центровете, с които е ангажирано МЗ, са свързани с инженеринг, строителство и строителен надзор. Все още не е ясно как ще
се обезпечи качественото им функциониране, както и
набирането и задържането на квалифицирани специалисти за работа в тях.
МТСП продължава да не взема под внимание огромните
проблеми, съществуващи най-вече в ЦНСТ, свързани с
липсата на адекватно диагностициране и лечение на
настанените деца, голяма част от които са с различни
по тежест психични страдания. Неразпознаването и
неадекватното отношение към психичното страдание
води до злоупотреби, в това число сексуално насилие
и агресия. За персонала, грижещ се за децата в тези
резидентни услуги, не са обезпечени финансово нито
специализирани обучения, нито съпътстващи дейности
за формиране на екипи и супервизии.
На практика психиатричните разстройства при децата
са поети за разпознаване, насочване и терапевтична
подкрепа в детските ясли и в структурите на МОН –
детски градини и училища. В момента детските ясли със
своя нереформиран състав не могат да отговорят на
необходимостта от ранно разпознаване и интервенции
в областта на психичното страдание при най-малките.
Липсва цялостен подход и взаимодействие между
различните институции и структури, които работят за
психичното здраве на децата.

Употреба от деца на наркотични вещества и мерки
за ограничаване на достъпа до тях
Според европейския доклад за наркотиците от 2019
г. употребата на канабис, MDMA (екстази) и други
наркотични вещества сред младите хора в България
устойчиво нараства.71 Употребата на наркотици сред
българските ученици е висока и според проучването
на ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other
Drugs), което събира данни относно употребата на вещества сред 15- и 16-годишните и проследява тенденциите в отделните държави. В България незаконните
вещества продължават да са считани за най-леснодостъпни в цяла Европа.

44%
от запитаните
посочват,
че марихуаната
е леснодостъпна

Детско здраве

Съгласно изследването, в България 44% от запитаните посочват, че марихуаната е леснодостъпна, 23% от
българските ученици приемат амфетамините за леснодостъпни, а метамфетамините – от 17%. Честотата
на ранното започване на употреба (под 13-годишна
възраст) на амфетамин или метамфетамин е най-висока в България – 3%.

23%
от учениците
приемат
амфетамините
за леснодостъпни

17%
от учениците
приемат
метамфетамините
за леснодостъпни
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Mнението на децата за това, как употребата на психоактивните
вещества засяга тялото и психиката. Моментно успокоение или начин
за реакция са психоактивните вещества, когато няма изход в дадена ситуация?
Любопитство или усещане за групова принадлежност?
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„Въздействието на наркотика създава
една фалшива реалност, която все
едно се гледа през ,,розови очила“. А
когато действието на тази ,,реалност“
отмине, идват и последиците.“
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„Мислят, че по този начин ще изглеждат
добре пред връстниците си. Има и
случаи, в които младите хора пушат и
взимат наркотици, за да бъдат приети
в дадена социална група.“

През 2019 г. е изготвен проект на Национална
стратегия за борба с наркотиците (2019-2023), План за
дейности за изпълнение на Националната стратегия и
Финансов план, които през 2020 г., са актуализирани
за периода 2020-2024 г. Предстои одобрение на
финансовата обосновка и предоставяне на вниманието
на Министерския съвет. Очаква се стратегията да
подобри работата на работещите в областта институции – включително на Националния център по наркомании (НЦН) – преобразуван и вече станал част от
Националния център по обществено здраве и анализи (Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването на МС),
Национален фокусен център за наркотици и наркомании, общински съвети по наркотичните вещества, към
които са създадени превантивно-информационни центрове по зависимости (ПИЦ), и др.
В Плана за изпълнение на Стратегията се залага
разработване и прилагане на превантивни програми
за деца и млади хора, базирани на добри европейски
практики (5-12 клас), които ще бъдат валидни за
всички ПИЦ в страната72. Предвижда се обединение
на ресурсите и интегриран подход между всички
заинтересовани страни, с цел предприемане на
комплексни и конкретни мерки, които да стимулират
промяна в поведението като:
повишаване на информираността за вредите от

употребата на наркотични вещества;
осигуряване на защитено пространство за споделяне;
спортни, културни и креативни дейности;
кампании за промяна на нагласите;
разработване на програма за обучение на

доброволци за прилагане на подхода „връстници
обучават връстници“;
индивидуална и групова работа с родители, близки,
училищни и други специалисти, заинтересовани
лица и партньорски институции и други.

В проекта на Национална стратегия за борба с
наркотиците (2020-2024) е заложена нова телефонна
линия – Националната телефонна линия за консултации
и насочване по въпросите на зависимостта към
наркотични вещества. Тя е свързана със Стратегическа задача 1.2., Подзадача 1.2.4. „Развитие и подобряване на функционирането на Национална
телефонна линия за консултации и насочване по
въпросите на зависимостта към наркотични вещества
чрез въвеждане на иновативни методи и технологии
за достигане до целевата група“. Съществуващата от
2008 г. Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ), поддържана
от Сдружение „Фракарита България“ остава извън
Стратегията, поради факта, че обхваща зависимости,
които не са неин обект.

Докато резултатите от тези мерки се
очакват едва след пет годишен период,
ситуацията с използването на наркотични
вещества в страната се усложнява и показва липсата на разбиране на институциите по отношение на проблемите на
зависимите от наркотици. Проблемът е както здравен, така и социален. Най-рискова група са децата между 14 и 18 години, но съществуващите програми за непълнолетни са недостатъчни. Зависимите
не са окуражавани да търсят помощ от
учители или родители, защото се страхуват от наказание и стигматизация. Прикривайки проблемите си, тези деца продължават да употребяват, без да се надяват на адекватна помощ, особено в селата
и в малките населени места.

Попитахме децата още какво влияние имат наркотиците и тютюнопушенето
„ Оказват психическо и физическо влияние. Психически – сриват психиката, особено наркотиците. Подриват волята, могат да
предизвикат халюцинации. Физически – отразяват се зле на
начина, по който изглеждаш или се чувстваш. Общото между
всеки един от тях е, че винаги имат трайни последици.“

Тютюнопушене и употреба на наргиле от деца
Здравните последици от тютюнопушенето в детска и
юношеска възраст са както непосредствени – бързо
развитие на зависимост към никотина, проблеми с дихателната система, така и по-дългосрочни – развиване на различни хронични незаразни заболявания,
включително различни видове рак, сърдечносъдови
заболявания, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), нарушения в репродуктивната функция
при младите хора и др.

Детско здраве

Пушенето е посочено като водеща причина за преждевременна смърт, като убива половината от практикуващите го и намалява качеството на живот, както и неговата продължителност с около 14 години.73
Тези последици обикновено се появяват с напредване
на възрастта, но най-сигурна основа за тях се полага с
пушенето във възрастта до 18 години. Повече от 50% от
настоящите пушачи са пропушили преди 18-годишна
възраст. 74, 75
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Въпреки тревожните данни, които получаваме за
пушенето на децата и младежите у нас, в България не
се създава традиция за провеждане на изследвания за
пушенето сред посочените възрастови групи. България
е член на международното изследване Health Behavior
among School Aged Children (HBSC), изследване
под егидата на СЗО, което събира национално
представителни данни и за тютюнопушенето сред
тийнейджъри.

Последните данни от 2018 г. показват, че
19% от 15-годишните ученици пушат цигари всеки ден, а 10% от тях са пушили наргиле повече от 30 дни.76

Информацията, която черпим от чужди източници,
понякога е трудносъпоставима през годините, поради
това, че всяко изследване ползва своя методика, често
пъти съвсем различна от другите.
Така например по данни на Евростат за 2016 г. 34.7% от
15-годишните у нас пушат (срещу 32.6% в Гърция).
По данни на Европейската комисия от „Здравния профил за България“ за 2017 г. разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто
най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), докато 30% от
15-годишните момичета са редовни пушачи, което е
най-високото равнище в ЕС!
Всички тези данни, както и картината, която всеки ден
наблюдаваме около училищата, трябва да разтревожат
родители, учители и най-вече държавата в лицето
на Министерството на образованието и науката,
Министерството на здравеопазването и Българския
парламент.
Липсата на добър контрол по спазване на забраната за
пушене на закрити и някои открити обществени места

доведе до масово пушене в дискотеки и заведения,
посещавани от младежи. Различните министерства и
институции не могат да се договорят за включването им
в процеса на контрол – МВР, МЗХГ, общините. Липсата
на експедитивност от страна на администрацията
забавя подаването на нотификация до ЕК за забрана
ползването на наргилета в обществените заведения,
въпреки че има подаден законопроект. Липсва воля от
страна на Министерството на икономиката за промени
в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия, с цел забрана на външната реклама на тези
изделия, промоцията и спонсорството от страна на
тютюневите компании, което има за цел единствено
нормализиране и идеализиране образа на тютюневата
индустрия пред обществото.
Провеждането от МЗ на кампании „Нашият клас – живот
без тютюнев дим“ имат спорадичен и често пъти формален характер и не могат реално да помогнат на децата да се противопоставят на агресивния натиск на тютюневата индустрия, на връстниците, а често пъти и на
вредното семейно влияние. На този фон правят добро
впечатление дейностите на например РЗИ Перник, които организират наистина творчески изяви в училищата
и показват дълбокото отрицание в отношението на децата към употребата на тютюневи изделия и алкохол.
В България е нужна мъдра и категорична политическа
воля, за да се поставят здравните интереси над
корпоративните и да се преодолее този проблем,
който заплашва здравето на децата ни и бъдещето на
България.

Пушачи сред 15-годишните

България

Гърция

34.7%

32.6%

Здравословно хранене
Предприетите действия от държавата са крайно недостатъчни за ефективна промяна, отнасяща се до
здравето на децата. Нужни са спешни, дългосрочни и
устойчиви политики за повишаване компетентността на учители, възпитатели и деца с цел промоция на
здравословно хранене. Също така, незабавна промяна
на неактуализираните нормативните актове, уреждащи
това, и осигуряващи адекватно здравословно хранене
на децата.
Балансираното хранене и качеството на храната са в
основата на здравето на децата и на всички възрастни. В България храненето на децата е нездравословно,
небалансирано и непълноценно. Според СЗО нашата
страна е на пето място в Европа по затлъстяване при
децата. 30% от децата са с наднормено тегло77, десетки хиляди са в преддиабетно или диабетно състояние,
както и с хранителни непоносимости и алергии.
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Справянето с този проблем на здравето изисква активна държавна политика и механизми, които предоставят реални действия за възпитанието в здравословно
хранене при децата и формиране на правилни хранителни навици в детските заведения.
През 2019 г. влезе в сила изменение и допълнение на
Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене
на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения. Това беше необходимо с цел привеждането на
Наредбата в съответствие с Наредба №1 от 22.01.2018 г.
за физиологичните норми за хранене на населението и
прилагането на Сборника от рецепти и ръководството
за здравословно хранене, чакащ от септември 2018 г.
Липсата на воля и приоритетност от страна на държавата за промяна в храненето в училищата също е налице
отново през изминалата година. Не бяха спазени пре-

поръките за спешни действия за изменение на Наредба
№37/2009 г. за здравословното хранене на учениците.
Заложените в нея хранителни стойности се позовават
на отменената Наредба за физиологичните норми на
хранене на населението, а не с актуалната Наредба №1,
която е действаща от две години.
Наблюденията и мненията на родителите и неправителствените организации продължават да бъдат
обезпокоителни за качеството на храната и разнообразието на менютата предлагани в училищата. Също така родителите и децата споделят, че храната в
училищните столове не винаги е топла, което е предпоставка за по-високи критерии и изисквания в избора на фирма – доставчик на храната, от страна на
директорите. Важно е да се добави и ролята на родителите, училищното настоятелство и обществения
съвет, които могат да участват в избора на наемател на
училищната лавка и столовото помещение, за да има
повече предлагане на здравословни храни, плодове и
зеленчуци. Това трябва да бъде обвързано с широки
и постоянни програми за здравословно хранене в
училищата и детските градини, в които да участват
родители и специалисти.
Когато става въпрос за здравословно хранене, е много
важно да се обърне внимание на храненето на децата
с хранителни нетолерантности и алергии. В тази сфера
проблемите са сериозни за децата, най-вече граничещи
с дискриминация и изолация, в които държавата като
че ли ги е поставила.
Асоциация Цьолиакия България „Живот без глутен“,
която се бори за правата на децата и хората, страдащи
от заболяването Цьолиакия и непоносимост към

глутен, обръща внимание, че и в двете Наредби №2 и
№6 за храненето на децата в детските заведения, които
се отнасят и за децата с хранителни нетолератности,
основният принцип е съобразяването с потребностите
на тези деца, които се нуждаят от диетично хранене.
В наредбите са разписани изисквания, чието
изпълнение би следвало да гарантира адекватен
хранителен режим. Менютата в детските заведения, в
които пребивават деца със здравословни проблеми,
нуждаещи се от диетично хранене, се съобразяват
с изискванията за диетично хранене в зависимост
от заболяванията на децата. Ако детското заведение
не може да осигури такава храна, се дава право на
родителя да внася от вкъщи. В 97% това си остава
отговорност на родителите78. Следва да се обърне
особено внимание на това, че практическата
реализация от страна на директорите на детските
заведения е избор на добрата им воля, не задължение,
както е предписано в Наредбите. Също така е налице
липса на съдействие от съответните дирекции за
организацията в приготвянето на тази храна79. Резултат
е неизгодната позиция, в която са поставени децата.
Това продължава да показва липса на координация
на административните процеси и създаване на
бюрократични пречки за подобряване на храненето на
децата в детските заведения от страна на държавата.
В училищата положението е различно, тъй като не
е предвидено да има специално меню за алергични
деца и с хранителни непоносимости. Препоръката е
да се заложи като законово изискване към наемателя
на училищния стол да предоставя специални
диетични менюта, които да отговарят на специфичните
хранителни потребности на тези деца.

Н
 ездравословен начин на живот, затлъстяване и неправилно
хранене, както и мания за отслабване, нездравословни диети и
ограничаване на храната (хубаво е да има повече гласност по
тези проблеми).“

Детска смъртност
И през 2018 г. се отчита намаляване на нивата на детската смъртност в страната, коефициентът е 5.8 на хиляда
живородени деца, в предходните години той е бил: 6.4
‰ за 2017 г. и 6.5 ‰ за 2016 г. В абсолютни стойности
това означава 358 починали деца на възраст до 1 година, при 408 починали деца за 2017 и 423 за 2016 г.80
Министерство на здравеопазването за поредна година
отбелязва, че достигнатото ниво на детска смъртност е
най-ниското в демографската статистика на България,
както и е достигната заложената цел в Националната
здравна стратегия 2020 – до 6.8 на 1 000 живородени
деца. Но, за съжаление, страната ни продължава да
изостава спрямо средното ниво на детска смъртност в
Европейския съюз, което е 3.6 ‰81.
Благоприятна тенденция може да се отчете и при
повъзрастовите показатели за детска смъртност, при
които също има намаляване:
Детско здраве

Детска смъртност
423 деца 408 деца

358 деца

6.5 ‰

6.4 ‰

5.8‰

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 еринаталната детска смъртност през 2018 г. намаП
лява до 8.5 на 1 000 живородени (в 2000 г. този показател е бил 12.2‰) при среден показател за ЕС 6.5‰.
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 ри неонаталната детска смъртност се достига до 3.6
П
‰, при 3.9 ‰ през 2016 г. и средно ниво за ЕС на този
показател – 2.5 ‰.

Перинатална
детска смъртност
(на 1 000 живородени)

 остнеонаталната детска смъртност за 2018 г. е 2.1 на
П
1 000 живородени, при средно ниво за ЕС 1.1 ‰, а в
страната ни за предходните две години е 2.6 ‰.

Неонатална
детска смъртност
(на 1 000 живородени)

Постнеонатална
детска смъртност
(на 1 000 живородени)

12,2
8,5
6,5

3,9
3,6

2000 г.

2018 г.

2018 г.
средно
за ЕС

2016 г.

2018 г.

Забелязва се и намаляване на мъртвораждаемостта –
6.1‰ за 2018 г., като все още е по-високa в сравнение
със средната стойност за ЕС – 4.7‰.
Анализът на причините за смъртността при децата
до 1 година за 2018 г. показва, че най-голям е броят
на починалите поради състояния, възникващи през
перинаталния период – 173 или 48.3%, следват
вродените аномалии, деформации и хромозомни
аберации – 75, или 20.9%, следвани от болести на
дихателната система – 9.2% и болести на органите
на кръвообращението – 7.0%. Тези 4 класа причини
обуславят 85.5% от всички умирания на деца до
едногодишна възраст, през 2017 г. те са били 84.3%.
Лекото повишение в процентното съотношение
се дължи на повишението на смъртността поради
болести на органите на кръвообращението за 2018 г.

2,5

2,1

2,6

2018 г.
средно
за ЕС

2018 г.

2016-17 г.

1,1
2018 г.
средно
за ЕС

Показателят за смъртност при деца от 1 до 9 години
за 2018 г. е 0.30 на 1 000 в тази възрастова група82 и
отбелязва повишение в сравнение с предходните 3
години, когато той е достигнал 0.20. Заложената целева
стойност в Националната здравна стратегия за тази
възрастова група деца е 0.24 на 1 000.
Идентична е ситуацията и при децата във възрастовата
група 10–19 години: запазва се нивото на смъртността,
като в последните години (от 2016 г.) тя достига 0.30 на
1 000 население от 10 до 19 години, което обаче е под
националната здравна цел за снижаване на смъртността
до 0.28 на 1 000 до 2020 г. Това предполага, че заложената
цел в стратегията няма да бъде достигната.
Майчината смъртност (умрели по причини от класа
„Бременност, раждане и послеродов период“ на 100
000 живородени) намалява спрямо предходната година и през 2018 г. е 6.4, при 7.8 за 2017 г. Средният показател за ЕС е 5.0.
Починали деца, 2018 г.
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Смъртност при деца
от 1 до 9 години

Смъртност при деца
от 10 до 19 години
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2018 г. – 0.30 на 1 000,
повишение
спрямо периода 2016-2018

2018 г. – 0.30 на 1 000,
запазва се
спрямо 2016-2018

93

1-4
години
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70

5-9
години

10-14
години

15-19
години

Видин

Разград

1,7‰
Коефициент
на детската смъртност
по региони

Плевен
София

10,6‰

11,3‰

2,7‰
Пазарджик

9,1‰
И през 2018 г. се запазват големите различия в
коефициента на детска смъртност между градовете в
страната, както и между градовете и селата.
Докато за София-град коефициентът е 2.7, то в Разград
е 10.6 и Плевен е 11.3, Пазарджик – 9.183, смъртността
на новородените деца в градовете е 5.0 на хиляда живородени, а в селата 8.1 на хиляда84. От предоставената информация от МЗ не става ясно дали министерството планира специфични и целенасочени мерки за
преодоляване на високото ниво на детска смъртност
в тези градове, както и дали се анализират причините
за това.

Продължава и тенденцията за разлика в
показателя на детската смъртност между
градовете и селата, като съотношението е
съответно 5 ‰ към 8.1 ‰.

Препоръки
Прилагане на националната политика в областта на подобряване достъпа до здравеопазване на
представители на уязвими групи на местно ниво
чрез развитие на дейността на здравните медиатори
на базата на реалните нужди на хората;

Премахване на външната реклама на тютюневи
и свързаните с тях изделия (вкл. цигари, електронни
цигари и нагреваеми тютюневи изделия, както и аксесоарите към тях), както и излагането им на видимо
място в местата за продажба;

Системно повишаване на квалификацията на
екипите за приобщаващо образование чрез специализирани обучения във връзка с ранната диагностика на психичното страдание;

Системни усилия за повишаване на информираността и за създаване на условия за изграждане
на умения, които утвърждават здравословния начин на живот и здравето на човека. Разработване на
държавна политика за системно обучение по здравословно хранене на децата в детските заведения
и училища. Ефективен контрол върху храненето в
училищата и детските заведения, включително безплатните закуски и храната в лавките около и на територията на училищата;

Развитие на мрежа от медико-психологически и
социални услуги за деца с психични страдания, към
които да бъдат насочвани децата и родителите за
системно лечение и подкрепа;
Въвеждане на активни системни действия за
превенция, наред с по-ефективно прилагане на мерки за ограничаване на търсенето и за елиминиране
на възможността малолетни и непълнолетни да бъдат ангажирани в разпространението на наркотични
вещества;
Създаване на специализирани здравни и социални услуги и програми за ранна интервенция и
лечение на деца и младежи, експериментиращи с
и/или употребяващи наркотични вещества, където
децата, въвлечени в злоупотреба и техните близки,
да имат възможност да получават продължителна и
професионална подкрепа;

Детско здраве

Въвеждане на национален документ – формуляр
„План за индивидуален прием“, който съдържа пълна
информация за здравословното състояние и диетичното хранене на дете с такава нужда, като задължава
спазването на специфичните индивидуални потребности от отговорните лица за грижата на детето;
Анализ на ситуацията в страната от гледна точка
на детската смъртност и отчитане на причините за
високи нива в определени градове в страната. Планиране и прилагане на конкретни мерки и действия
за преодоляване на различията в нивата на детската
смъртност между градовете, както и между градовете и селата.
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5.
Образование
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Образование
Добър 4

Това е областта, в която е постигнат най-голям
напредък с помощта на държавни средства и
управление. Въпреки проблема с качеството
на образование в малките населени места,
средищните училища, функционалната
неграмотност, формалното на много места
приобщаващо образование, като цяло,
държавата е поела ангажимент и го изпълнява.

Законът за предучилищното и училищното образование създаде нормативни условия за включване на
децата в риск в образователния процес. Това е задължителна първа стъпка, важността на която трябва да

бъде отчетена. За съжаление обаче, качеството на
този процес не води до реално включване на децата,
научаване, придобиване на знания, умения и компетентности.

„ Надявам се правителството да потърси експерти, които да променят целите на образованието, изцяло ориентирано към резултати.“
(ж, 40-50, сф)
„„Да се развива емоционалната интелигентност и креативност
на децата.”
(ж,40-50, сф)

Осигуряване на равен достъп до качествено
предучилищно и училищно образование за всички деца
През 2019 г. МОН стартира изпълнението на два системни
проекта, подпомагащи равния достъп до образование:
Подкрепа за успех и Активно приобщаване в системата
на предучилщното образование. Те достигат до голяма
част от училищата и детските градини в страната, както
и до стотици хиляди деца и ученици от уязвими групи.
Практиката за предоставяне на допълнителни средства
на училищата и детските градини с концентрация на ученици от семейства с по-ниско образование продължи и
бе разширена в положителна посока. В същото време
важни теми, рефериращи към достъпа до качествено
образование, не бяха адресирани по подходящ начин:
десегрегация на „ромските“ училища, въвеждане на интеркултурно образование и др.
Въпреки първоначалните трудности при стартирането
на проект Подкрепа за успех, включването на десетки
хиляди ученици с обучителни затруднения в допълнителни обучения по български език, математика и други
предмети има положителен ефект. Изключително важно
е и назначаването на близо 1 000 образователни медиатори и социални работници в училищата.
Образование

Проект Активно приобщаване е първата мащабна инициатива в сферата на предучилищното образование. Той
съдържа множество дейности с потенциал за положителен ефект, които все още не са напълно развити. Следва
да подчертаем, че много от детските градини, особено
по-малките, за първи път участват в подобен тип проекти. Това обяснява забавянето по много от дейностите, но
също така е предпоставка за постигането на още по-голяма добавена стойност.
През 2018 г. за първи път образователното министерство разпредели близо 24 млн. лв. между училищата и
детските градини за работа с деца и ученици от уязвими групи, обучаващи се в предучилищно и основно образование. След застъпничество от ЦМЕДТ „Амалипе“ и
над 200 училища, МОН прие от 2019 г. средства да бъдат предоставяни и за учениците от гимназиален етап,
което е важна стъпка в положителна посока. Със същата
промяна в член 52а от Наредбата за финансирането бе
предоставена и възможност училищата/детските градини да делегират част от средствата на неправителствени
организации.
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През 2019 г. за първи път МОН финансира със средства
от държавния бюджет национална програма за подкрепа на десегрегацията. Наличието на такава национална
програма е важен знак за политическо внимание към
проблема. За съжаление, възможностите на тази на-

ционална програма не бяха достатъчно добре популяризирани пред общините. Поради това, както и поради
местните избори, през настоящата година само шест
общини кандидатстваха и получиха финансиране по
програмата.

„Има деца, които са със специални образователни потребно
сти, а училището пренебрегва това. За жалост, в България няма
достатъчно подходящи центрове, където тези деца да се обучават, а има случаи, в които обикновените държавни училища не ги искат, или ако ги „поискат“, отношението към тях е
ужасно.“

Превенция на преждевременното отпадане от училище и
устойчивост на обхвата в задължително образование

„Механизмът за връщане на децата в училище да има и следващи стъпки – превенция и смислено оставане в училище, след
като детето е издирено и върнато. Причините, довели до отпадане, трябва да се елиминират.”
(ж,30-40,гнм)
Подсигуряването на пълен обхват в предучилищното и
училищното образование е един от основните политически ангажименти на правителството и през 2019 г. бе
следван чрез Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната
система.
След продължителни дискусии през 2019 г. Механизмът
бе допълнен с екипи за превенция на отпадането. Въпреки безспорните си предимства, той има важни ограничения. Предвиденото участие на родителите, НПО и
местната ромска общност е незначително, педагогическата страна на процеса е по-скоро липсваща, важни
проблемни области, които причиняват неучастие или
отпадане от училище, не са адресирани: финансовите
бариери/таксите за детски градини, миграцията в чужбина и в страната. Като цяло, ролята на институциите е
преувеличена (очаква се, че те могат да решат основните предизвикателства преди пълното записване), докато ролята на местните общности и гражданския сектор
е подценена.

През април 2019 г. Народното събрание прие текст,
увеличаваш наказанието за допуснати 5 неизвинени
отсъствия – спиране на детските надбавки за цяла календарна година. Налагането на тази рестрикция ще
затрудни работата на учителите за задържане на децата
в училище, тъй като ще намали мотивацията на родителите, чиито деца са допуснали отсъствия, да ги върнат
незабавно в училище.
В края на годината Правителството и МОН поеха ангажимент за отпадане на таксите за детска градина за
семействата с по-ниски доходи, като ще бъдат комбинирани средства от проект Активно приобщаване и от
държавния бюджет. С приемането на Закона за държавния бюджет 2020 бе поет и ангажимент за инвестиция
от 70 милиона лева за строителство на детски градини
и училища. Реализирането на тези мерки има потенциала да доведе до чувствително повишаване на обхвата в
предучилищното образование.

Повече млади учители в училище

„Възможност за младите учители да влязат в образователната
система. По-малко „бюрократщина‘‘ в задълженията. Премахване или заменяне на делегирания бюджет. Закриване на училища
със замиращи функции и пренасочване на децата. Разпределяне на ромските деца по училищата и равен достъп до качествено образование за всички деца в България...“
(ж,30-40, гнм)
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Забелязва се желание за справяне с проблема и едновременно с това работа по няколко успоредни потенциални решения. Вече е в ход поетапното увеличение
на заплатите, като бюджетът за 2020 г. предвижда ново
увеличение. Новата програма „Мотивирани учители“ е
в действие, независимо че за момента е с много малък
капацитет, липсват видими резултати и план за разширяване и подобряване.

Задълбочава се и проблемът с педагогическите кадри
в малките и отдалечените населени места. Тази година
процесът се усложнява и поради оптимизиране на щатовете в някои училища в резултат на разлика в процентите увеличения на общия бюджет на училището
и на заплатите на учителите, което силно затруднява
осигуряването на квалифицирани учители по определени предмети.

Относителният дял на педагозите под 30 години и
през 2019 г. е изключително малък. В същото време
продължава засиленото търсене на учители в цялата
страна. През 2018/2019 учебна година броят на педагозите под 30 години в системата на училищното образование е само 6% (3 650 от 62 548). В детските градини педагогическият персонал под 30 години е малко
повече – около 9.5% (1 871 от 19 199)85, но все така недостатъчен. Тези цифри не показват значим напредък
по отношение на привличането на млади учители и
компенсиране на предстоящите пенсионирания.

Явен остава и недостигът на начални учители след
въвеждане на целодневното обучение в училище.
Липсват начални учители както за полудневна, така и
за целодневната форма на обучение. Осигуряването
им е от критична важност, тъй като колкото по-рано
се компенсират изоставанията на учениците, толкова
по-голям е шансът им да се реализират в образователната система.

6%

9,5%

педагози под 30 години
в системата на училищното образование
през 2018/2019 учебна година

педагогически персонал
под 30 години в детските градини
през 2018/2019 година

Първата и една от основните мерки е увеличаването
на заплатите на всички педагогически специалисти с
20%. От 01.01.2019 г. стартовата месечна работна заплата на начинаещ учител е 920 лв., а средната заплата
в предучилищното и училищното образование е 1 300
лв. През следващата година се очаква ново увеличение, като от 01.01.2020 г. минималният размер на основната месечна работна заплата на педагогическите
специалисти ще бъде увеличен с не по-малко от 17%.
Това означава, че стартовата заплата на начинаещ учител ще бъде увеличена от 920 на 1 085 лв.86 Очаква се
повишаването на заплатите да привлече нови кадри
към образователната система, но все още е рано да се
каже дали тази мярка дава резултат, тъй като няма статистика за новопривлечените учители.

стоящите атестации ангажимент, а не като на нещо
полезно и развиващо. Проблем е и възрастовата дискриминация – ограничението за участие на учители
над 55 години, особено в състояние на липса на млади учители, които да работят в малките училища. От
друга страна, това е една добра възможност именно
за тези по-малки училища, които не могат да отделят
достатъчна част от бюджетите си за квалификация.
Особено важно обаче е бъдещото обстойно мониториране на обученията и проследяване на стандартите
за качество, които прилагат различните организации,
както и удовлетвореността на училищата и педагозите
от тях. Към момента липсват и инструменти за измерване на реалните резултати.

През 2019 г. продължава да се изпълнява проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, който осигурява допълнителни
обучения за развитие на професионалните умения на
педагозите, както и възможност за придобиване на
професионално-квалификационни степени. В педагогическите среди настроенията към проекта са смесени. От една страна, на програмата се гледа като на
поредния допълнителен, задължителен заради предОбразование

На фона на тези проблеми, през 2019 г. държавата е
предприела няколко мерки с потенциал за подобрение.

През май 2019 г. стартира нова Национална програма
„Мотивирани учители“. Тя е следствие от приключилия в края на 2018 г. европейски проект „Нов път за
нови таланти в преподаването“ (NEWTT), който апробира алтернативни пътеки за влизане в учителската
професия. Според изводите от проекта по-гъвкавите
начини за педагогическа квалификация привличат
към професията успешни завършили студенти и професионалисти от други сфери, които не биха станали
учители през традиционните форми на обучение.
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Чрез тази национална програма в системата на образованието биха влезли хора с разнообразен опит,
които да подкрепят училищата да се справят с предизвикателствата в работата им. Програмата също предвижда получаване на допълнителна квалификация по
нов предмет на вече действащите учители. Тази дейност има за цел да подкрепи училищата с по-малък
брой паралелки да намерят учители по най-търсените
STEM87 предмети.
Общият брой на участниците в програмата е 311, но
само 54 от тях са нови за системата. Останалите 257 са
учители, които ще се преквалифицират, за да могат да
преподават по нов учебен предмет.
Чисто документално, новата национална програма
има дефинирани цели и дейности с висок потенциал.
В една от дейностите за новите учители са предвидени средства за допълнително обучение до 1 200 лв.
На ниво изпълнение обаче, програмата не успява да
привлече достатъчно млади или нови за системата
учители.

Друга мярка в подкрепа на педагогическите специалисти, в т.ч. и на младите учители, е заплащането на
разходите им за транспорт или наем, в случай че местоработата им е в извън тяхното местоживеене.
Не на последно място трябва да се отбележи активното говорене по темата в публичното пространство.
От една страна, МОН се стреми да повиши чувствителността на обществото по темата, от друга – да убеди
повече успешни млади хора да станат учители.
На фона на всички предприети мерки все още има
пропуски в системата за привличане, обучение и подкрепа на нови за системата учители. Университетската
подготовка е по-скоро теоретична и лишена от реални
примери от класните стаи. Дори и да решат да станат
учители след университета, завършващите студенти
влизат в училище без нужните практически умения.
Липсва ясен процес по въвеждане в екипа на училището и обучение според нуждите. Неясен и по-скоро
на хартия е и процесът с определяне на училищен
ментор на новоназначените учители.

Успешно училищно управление и развитие
„По-осъвременена и практически ориентирана програма, развитие на дигитални умения, системно мислене и познание за
компонентите на гражданското общество, приобщаване на деца
със специални нужди. Инвестиране в учителите – обучения, финансови стимули и т.н.”
(ж,24-30,гнм)

Управлението на училища в България традиционно се
поверява на учители-специалисти с определен преподавателски стаж, в повечето случаи без управленски
опит и без доказани лидерски умения. Това създава
предпоставки за неефективно планиране и управление на училищата, липса на ясна визия и невъзможност
за вземане под внимание на специфичния контекст на
училището и нуждите на учениците. По този начин още
повече се затруднява ефективното управление на училища в контекста на предизвикателна среда – отдалечени от големите градове, в смесени райони, сегрегирани
училища и др., в които директорът е силно ограничен
във възможностите си за подбор на учители и изграждане на екип по абсолютно обективни причини.

шиха успешно 24 училищни директори от София-град
и София област. Част от нея е двудневно обучение с мениджъри от бизнес компании. Те обучиха директорите
да прилагат в своята работа успешни практики и инструменти от бизнеса, свързани с управление на ефективни екипи по теми като мотивация, комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти,
разпределение на времето и задачите и други.

В регионалните управления на образованието са обявени квалификационни програми, предвидени специално за директори, но няма данни колко директори са
се възползвали, доколко обученията са ефективни и
дали отговарят на конкретните им нужди.

Третият опит за стимулиране на лидерското развитие
е Националният конкурс „Иноватори в образованието“, в който могат да бъдат номинирани директори и
управленски екипи или учители и учителски екипи.
Целите на конкурса са да се стимулират и подкрепят
креативни и вдъхновяващи педагози, както и да се
популяризират резултатите от тяхната работа.

През 2019 г. са в ход няколко пилотни проекта, целящи
подобряване на уменията на директорите. Един от
тях е иницииран и координиран от сдружение „Образование България 2030“ – „Мениджърска академия за
училищни директори“ под патронажа на г-н Красимир
Вълчев, министър на образованието и науката. Академията е 10-месечна програма, която през 2019 г. завър64

Втората пилотна програма „Иновации в действие“ създава възможности за разменни посещения с цел обмяна на опит между директори и учители. Тази програма
има много по-голям обхват – включени са над 580 училища в цялата страна. Училищните екипи се насърчават
да споделят помежду си своите иновативни практики.

За момента няма данни какви са реалните резултати
по тези програми. Министерството на образованието
дава заявка за известно осъзнаване на проблема с липсата на лидерски умения у директорите и прави начални усилия за преодоляването му.

Децата коментират доколко учителите откликват на нуждите на учениците и дали
същински е възможно да има програма, която да отговоря на спецификите на учениците:
„Училището не се отнася според нуждите на всяко едно дете,
защото във всеки клас има доста деца с различни потребности
и според мен трябва класовете да са по-малки и да има повече
учители.“

Приобщаващо образование
През последната година Министерството на образованието и науката продължи политиката си за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование. В рамките
на Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране
на материалната база за предоставяне на подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците“, в центровете за специална образователна подкрепа се създадоха условия за изграждане на адекватна на нуждите на
децата материална база. В рамките на Програмата бяха
отделени средства и за материалната база в училищата,
свързана с обучение по природни науки и целодневната организация на учебния ден.
Осигурени са и допълнителни средства за назначаване
на педагогически съветници и училищни психолози в
системата.
Налице е политическа воля от страна на Министерството на образованието и науката за подкрепа на процеса
на приобщаване в масовата образователна среда на
деца и ученици със специални образователни потребности, което може да се види от увеличаващия се брой
деца и ученици със СОП, обхванати в детските градини и училищата, както и от броя деца и ученици на ресурсно подпомагане.
С Решение № 644 от 1.11.2019 г. на Министерския съвет
е определен норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно
подпомагане в размер на 452 лева.
Необходими са обаче все повече целенасочени усилия за осигуряване и предоставяне на подкрепа
на децата в риск, отвъд допълнителни занимания
по предмети. Въпреки множеството трудности, които
училищата и детските градини срещат при осигуряването на специалисти и въпреки недостига на финансиране, работата с деца със СОП има солиден предишен
опит, на който може да се стъпи в организацията на работа. Не така стоят нещата при подкрепата на децата в

риск, които са не малък брой, вкл. живеещи в отдалечени квартали или населени места. За тази група подкрепата е поставена пред предизвикателства, свързани с
липса на методики, липса на човешки ресурси (често
образователните институции нямат специалисти) и
не на последно място, липса на финансиране. В този
смисъл е необходимо също така да се подобри координацията на специалистите от социалната, здравната и образователната сфера.
Необходими са спешни действия за осигуряване на
специалисти за обща и допълнителна подкрепа
във всяка детска градина без изключение, дори и на
ротационен принцип – тогава, когато няма друга възможност – две детски градини с един екип, скрининг за
3-годишните, финансирани изцяло от общината или от
държавния бюджет. Това е особено нужно за малките
населени места, географски отдалечени и маргинализирани райони, където именно потребността от
специалисти за обща и допълнителна подкрепа е найголяма.
Би могла да се разгледа възможността, съвместно с
МОН и университетите в страната по места, практическите часове в програмите за студентите бъдещи специалисти – логопеди, психолози, ресурсни учители,
специални педагози, социални работници да започнат
да дават възможност за по-продължителна практика
под формата на платен стаж в образователните институции, като по този начин се търси и макар и временно
разрешение на недостига на специалисти.
Достъпът до образование е важен, но е важно също
и качеството на образованието, което децата и учениците получават. В този смисъл е необходимо да се
създаде механизъм за мониторинг на качеството
на приобщаващото образование в училище и в
детската градина и да се предложи съответна подкрепа за тези институции, които са показали, че имат
нужда, както и допълнителни стимули за насърчение,
за тези, които се движат със смели и бързи стъпки
пред останалите.

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
Наредбата за приобщаващото образование предвижда условията и реда за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците. Както в ЗПУО, така и в Наредбата се визира, че целта е подкрепа на „индивидуалността на всяко
дете или ученик и на разнообразието от потребности
Образование

на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките
пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците
във всички аспекти на живота на общността“.

65

Наредбата поставя специален фокус върху необходимостта от екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти в процеса на предоставяне
на общата подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците.
Позитивни са и стъпките по въвеждане на ICF и на функционалната оценка като възможност за формиране на
оценка, базирана на силните страни на децата и учениците и за подкрепа за участието им в цялостния живот
на детската градина или училището.
Налице е значително увеличаване на броя на децата и
учениците със специални образователни потребности,
обхванати в детските градини и училищата, както и на
броя педагогически специалисти, осъществяващи ресурсното подпомагане.
Необходимо е да бъдат продължени усилията за изграждане на подкрепяща образователна среда в детските градини, училищата и РЦПППО. Това може да
стане, като в рамките на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предвиди модул за създаване на такава среда в детските
градини, училищата и РЦПППО, които са най-важният
елемент в процеса на реално приобщаване на децата и
учениците. По този начин може да се осигурят възможности за посрещане на разнообразието от потребности
на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките
пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти.
Средствата трябва да са съобразени с броя на децата и
учениците на ресурсно подпомагане, както и с предвидените мерки за обща или допълнителна подкрепа от
оценката на конкретното дете или ученик.

Изключително важно е да се предприемат стъпки за
поемане на ангажимент от страна на директорите на
детските градини и училищата за целево използване
на средствата, като сумата се използва за материали,
консумативи и оборудване на помещения, в които ресурсните учители да могат пълноценно да подпомагат
обучението и развитието на децата и учениците със
специални образователни потребности, които са на
ресурсно подпомагане. С оглед на това директорите
на детските градини и училищата следва да осигуряват и благоприятни условия за работа на ресурсните учители или специалисти, за да може ресурсното
подпомагане да има максимален ефект. Политиките
за развитие на физическата среда, като част от образователната среда, следва да разглеждат физическото
пространство като място, което подкрепя ученето и
приобщаването и затова физическата среда следва да
бъде адаптирана към разнообразието от потребности
на децата и учениците със специално внимание върху тези от тях със специални образователни потребности.
Отвъд политиките на Министерството на образованието и науката, все още е често разпространена
практика на децата и учениците със специални образователни потребности да се гледа като на заплаха
за благополучието и постигането на високи учебни
постижения от останалите деца. Въпреки обученията
за учители за работа с деца със СОП, конфликтите в
детската градина или училището, свързани с взаимодействието и отношенията между децата и възрастните в групи или паралелки с деца на ресурсно подпомагане, не са изключение, а реалност, която трябва да
намери своето устойчиво и уважаващо всички участници разрешение.

„Трябва детайлен анализ на проблемите и най-после допитване
до педагозите! Нужна ни е повече квалификация в сферата на
деца със СОП за по-пълноценна интеграция. Необходима е подобра и уютна материална среда. Има нужда от повече финансиране за техника.”
(ж, 30-40, гнм)

Дигитална и медийна грамотност в образованието
През изминалата година МОН отново демонстрира
добра воля да работи приоритетно върху развиването на дигиталната медийна грамотност на учениците,
както и да си сътрудничи с всички заинтересовани
страни в тази сфера. Макар и да бяха предприети някои конкретни стъпки, все още стои нуждата от преразглеждане на учебните програми. Необходимо е ДМГ
да залегне по-експлицитно в държавните образователни изисквания в подходящите за целта учебни предмети, с оглед нейното развитие у децата още от начален
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етап и до завършване на средно образование. Макар
отделни компоненти на ДМГ да присъстват, все още
липсва цялостен систематичен и холистичен подход,
както и обвързване на развиването на ДМГ със ситуациите от реалния онлайн, а и офлайн живот на децата.
Социалните и комуникационните умения и в двете среди продължават да са особено слабо засегнати, което
се потвърждава и от нарасналото ниво на онлайн и
офлайн тормоз.

Някой държал ли се е с теб обидно или гадно през последната година?88
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Още в началото на 2019 г. МОН прие пътна карта и
меморандум за дигиталното образование, но макар
и в тези документи да се говори и за развиване на
функционална грамотност, акцентът отново бе поставен върху материалната обезпеченост на училищата
(безплатна безжична мрежа, снабдяване с дигитални
устройства и проектори), която е безспорно важна,
но не решава въпроса с пълноценното развитие на
дигиталната медийна грамотност, която представлява преди всичко съвкупност от взаимосвързани умения.
През октомври бе подписан договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ на МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ за реализиране на проект „Образование за
утрешния ден“. Като първа дейност по него започна изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден
комуникационен достъп на потребители – експерти,
Образование

педагогически кадри, ученици и родители. Започна
масовото въвеждане на електронни дневници в училищата. Проектът предвижда и изграждане на платформа за образователни ресурси и идентифицирането на
стойностни такива, както и обучение на педагогически
специалисти, разработване на дигитално съдържание
(електронни учебници и помагала), информационни
кампании и повишаване на дигиталната компетентност
и умения на учениците под формата на извънкласни
дейности.
При все това усилията все още не излизат извън осигуряване на техническа обезпеченост и в предвидените
последващи стъпки развиването на дигиталната медийна грамотност все така остава предимно в сферата на ИТ и допълнителните дейности, а по останалите
предмети се ограничава най-вече с дигитализиране на
учебното съдържание. Продължава да липсва цялостен подход за развиване на ключови умения в дигиталната, а и в реалната среда.
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Дефицитите по отношение на тези умения на учениците
отново се потвърдиха и от резултатите от матурите, когато Коалицията за медийна грамотност (обединяваща
16 организации) излезе с позиция, че е нужна сериозна
реформа, включваща развиване на умения за критично мислене, търсене, оценка и анализ на информация,
работа в екип, способност за безопасно общуване.

Тази необходимост е очевидна и в незадоволителните
резултати, които показаха българските деца на международното оценяване на функционалната грамотност
на учениците PISA 201889. С оглед на тези резултати
МОН изрази готовност да постави по-сериозен акцент
на развиването на уменията на децата.

Успявам лесно да избера най-подходящите
ключови думи, по които търся информация

Мога лесно да проверя дали нещо
публикувано онлайн е истина

78,3%

51,9%

48,1%

21,7%

не

да

не

Резултатите от участието на България в измерването на функционалната грамотност на 15-годишните в
международното изследване PISA 2018 бяха обявени
в самия край на 2019 г. Освен спад в цялостното представяне на учениците, се наблюдава и една нова тенденция – делът на най-добре представящите се намалява за сметка на дела на тези с най-ниски постижения,
който нараства. Особено сериозна е тази тенденция в
областта на природните науки, където освен спад с 22
точки в общото представяне, процентът на учениците
под критичното второ равнище (което показва де фак-

да

то почти пълна функционална неграмотност) достига
до критичните 46.6% при средно за Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
23.5%. Учениците над пето равнище са едва 1.5%, като
средното за ОИСР е 7%. Това показва, че сривът в успеваемостта на учениците започва да излиза извън
границите на социалния им произход и следва да се
търси в липсата на цялостна визия за образованието
като целящо развиване на умения за участие в социалния и икономически живот, а не просто кумулиране
на предметно знание.

Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище
по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 г.
8,7
3

38,8

17,7

36,9

7,7

2,9

1,5

21,3

7

23,5

37,9
46,6

PISA 2006

PISA 2009

PISA 2012

PISA 2015

България: Под второ равнище

България: Пето и шесто равнище

ОИСР: Под второ равнище

ОИСР: Пето и шесто равнище

Източник: ОИСР/PISA
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3,1

17,8

19,9

42,6

8,3

8,4
2,6

PISA 2018

Здравно и сексуално образование
„ Мисля, че не са достатъчни часовете за получаване на добро
образование, свързано със здравето. Не се говори за вредата
от наркотиците, пушенето и сексуално предаваните инфекции.“

Здравното образование в широкия смисъл е преподаване на здраве и здравословно поведение, което
приема много форми, като емоционално и психично
здраве, хранене, употребата на алкохол, тютюнопушене и употреба на психоактивни вещества, сексуално и репродуктивно здраве, правата на човека и
равенството между половете, които се явяват общи
и основополагащи принципи. В България здравното
образование е регламентирано в Закона за здравето в член 122, където се посочва, че в рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на
учениците по лична хигиена, здравословно хранене,
здравословна жизнена среда, здравословен начин на
живот, предпазване от инфекциозни болести, здравни
рискове при употреба на тютюневи и свързани с тях
изделия, на алкохол и наркотични вещества, сексуално поведение, предпазване от полово предавани болести и СПИН и предпазване от нежелана бременност
и знания и умения за първа помощ при пострадали.
С Наредба № 13 от 21.09.2016 г. беше приет Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Този Стандарт беше утвърден след създаването на
Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, поради което заложените в него
очаквани резултати не беше възможно да се включат
при планирането на учебното съдържание по общообразователните предмети. Другият важен проблем
е, че съгласно Стандарта системното здравно образование се осъществява интегрирано в процеса на
общообразователна подготовка, защото няма отделен общообразователен предмет. Като самостоятелен
учебен предмет то може да се осъществява в избираемите часове от разширената подготовка или в рамките на допълнителната подготовка по решение на
училището. Отделни теми и компетентности се засягат
в общообразователната подготовка в рамките на „Човекът и природата“ и „Биология и здравно образование“, но все още не е осигурен достъп до системно интерактивно здравно образование за всички български
ученици.90 За разлика от връстниците им в Западна
Европа, които получават здравно и сексуално образование съобразено с възрастта им, българските деца
и тийнейджъри са лишени от възможността да полу-

Деца

чават основана на най-новите научни доказателства
информация, на базата на която да могат да правят
информирани избори за здравословно поведение. В
България биха могли да бъдат използвани развитите
от Световната здравна организация (СЗО) стандарти
за сексуално образование в Европа. Стандартите са
разработени на базата на комплексен подход, основан върху разбирането за сексуалността, като област
на човешки потенциал, който помага на децата и младите хора да развият важни умения, които ще им позволят да се самоопределят сексуално. „Стандартите за
сексуално образование в Европа на СЗО“ служи като
ръководство за сексуално образование, започващо от
предучилищна възраст и преминава през целия период на пубертета. Ръководството е разработено съвместно между СЗО – Европейски офис и Федералния
център по здравно образование (BZgA) на Германия
през 2010 година.
За липсата на адекватно здравно образование в училище показват следните факти:
За 2019 г. според Националния център за опазване
на общественото здраве и анализи (НЦОЗА) абортите от деца са 2 037, което показва увеличение от
37 случая спрямо 2018 година. Направените аборти
от малолетни момичета под 15 години са 146, а при
непълнолетните са 1 891 за 2019 г.91
3 073 са ражданията от майки, които не са навършили пълнолетие за 2018 г.
264 деца са станали жертва на сексуални посегателства според данни на Министерството на вътрешните работи92.
През 2019 г. започна национално представително
изследване сред децата за затлъстяването и последното национално проучване на НЦОЗА. Прегледани
бяха 3 379 деца на 7-годишна възраст в първи клас.
Данните показват, че е висок делът на малчуганите
с наднормено тегло – 29.8% при момчетата и 28.7%
при момичетата, а със затлъстяване – 15.4% при
момчетата и 11.4% при момичетата93.
Острите интоксикации, свързани с употребата на
алкохол и наркотици сред децата, също се увеличават, като за 2019 г. данните на НЦОЗА94 показват, че
1 600 деца са имали остри интоксикации:

Алкохол

Наркотици

Алкохол и наркотици

Общо

Малолетни до 15 години

568

123

116

807

Непълнолетни 15-19 години

599

151

43

793

1 167

274

159

1 600

Общо

Образование

69

264 деца

3 073

жертва на
сексуални
посегателства

раждания от момичета,
ненавършили 18 години
Липсата на

ефективно

здравно образование
доведе през 2019 г. до:

2 037

1 600

аборта

случая на остри
интоксикации след
употреба на алкохол и
наркотици сред децата

По данните от достъпа до информация е видно, че Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, както и Министерството
на здравеопазването са извършвали множество дейности през 2019 г., които са свързани с промоция на
здраве в училищата и детски градини. Тези дейности
преди всичко са кампанийни и не са свързани със задълбочени мерки, които да водят до промяна на системите, така че здравното образование за децата да бъде
установено трайно и продължително и да се намаляват
негативните тенденции. От предоставените данни е
видно, че има конкретни области – Пазарджик, Сливен,
Пловдив и пр., където се налага да има специфични
мерки, за да бъдат намалени абортите сред момичетата, както и ранните раждания.

Здравното образование в страната е под сериозна атака от страна на групи, които използват темата за всяване на страхове и разпространяване на слухове в обществото и сред родителите. Вероятно и през следващите
години това ще бъде тема, която ще бъде поставяна
под сериозна дискусия в общественото пространство и
ще предизвиква все по-често възрастните редно ли
е да има здравно образование. Атаките не са само в
България, но и в много други страни. В редица изследвания, включително и в изследването направено от
Рапортьорите, децата недвусмислено посочват, че темата е важна и е необходима, защото обучението по
слухове, на улицата или от порнографски сайтове не
може да бъде единственият начин за научаване. Според децата и младите хора, информацията трябва да е
структурирана и ясна, навреме и професионално представена в техния най-бурен процес на израстване и
съзряване.

Децата споделят какво следва да е секусалното образование според тях:
„Според мен, сексуалното образование в училище означава да
се говори на тази тема, по свободен начин, без притеснение.
Учителите или медицинските лица в училище трябва да отделят
специално внимание и константно да засягат тази тема.“
„Дискусия. Освен лекцията и огромната информация трябва
да има пространство, в което децата да се чувстват добре, да
питат и да знаят, че има кой да отговори, защото все пак не
щъркелите носят бебетата.“
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Препоръки
Разширяване на обучението на образователните медиатори за придобиване на необходимите компетенции и умения, включително и чрез използването на наличния опит на граждански организации;

Подобряване на системата за подкрепа на млади учители (процес по „въвеждане“ на новия учител,
ментори, допълнителни обучения за начинаещите
учители, отговарящи на техните нужди);

Актуализиране на дизайна и продължаване на
Националната програма за подкрепа на десегрегацията, включително чрез кампания за популяризирането и сред потенциалните общини;

Увеличаване на размера на норматива за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик
със СОП, предоставян на регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващо образование,
за да се покрият системни и дългосрочни оценки и
проследяване на развитието;

Продължаване на реформата в системата на
делегираните бюджети, особено по отношение на
увеличаване на размера на единните разходни стандарти, така че училищата с по-малък брой ученици
да получат оперативна свобода и сигурност за функционирането си;
Ангажиране на НПО, работещи на терен с наймаргинализираните семейства и общности, вкл. чрез
делегирането на дейности и ресурси за работа с родителите;
Допълване на Механизма за обхват с работа по
адаптиране на децата в класните стаи, вкл. чрез използването на иновативни образователни методи;
Извършване на обстоен анализ на ефективността на вече стартираните мерки по Механизма;
Поставяне на фокус върху привличане на мотивирани, иновативни учители и в начален етап.
Разширяване на програмата „Мотивирани учители“,
взискателен подбор и задълбочено обучение на учителите в нея;
Актуализиране на учебните планове по педагогика във висшите училища; включване на повече
практика още от първата година;
Актуализиране на процедурите за конкурси за
директори на образователни институции с фокус
върху мотивацията за кандидатстване, компетентностите за планиране, организиране и контрол,
управление на ресурси и социалната и гражданска
компетентности. Осигуряване на повече и с поголям обхват обучения за развиване на лидерски и
мениджърски умения;

Образование

Създаване и пълноценно използване на възможности за назначаване на помощник на учителя,
който да подпомага приобщаващото образование в
реалния процес по време на задължителни учебни
занимания;
Преразглеждане на учебните програми с цел
развитие на дигитална и медийната грамотност на
децата от начален етап до завършване на средно
образование, която да залегне в държавните образователни изисквания по всички подходящи предмети. Прилагане на холистичен подход за развиване
на ключови умения и компетенции, като умения за
критично мислене, търсене, оценка и анализ на информация, работа в екип, способност за безопасно
общуване;
Широко въвеждане на дигитални технологии
при образованието на деца със специални образователни потребности и деца с увреждания;
Интегриране на наличните, доказали се на базата на натрупания опит от НПО и стъпващи на препоръките на СЗО програми за здравно образование в
училище, съгласно Държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование;
Правителството и политическите партии да не
се поддават на фалшиви новини, дезинформация
и пропаганда от крайни консервативни групи във
връзка със здравното и сексуално образование на
подрастващите.
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6.
Семейна среда
и алтернативни грижи
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Семейна среда и
алтернативни грижи
СРЕДЕН 3
Процесът на деинституционализация
продължава и през 2019 г., но проблемите,
които съпътстват услугите в Центровете за
настаняване от семеен тип и качеството на
грижа за децата, настанени в тях, останаха
нерешени и игнорирани. Броят на деца,
които живеят разделени от родните си
семейства, остава относително постоянен.
Не се наблюдава напредък в приемната грижа
и осиновяването.

Отстъпленията от политиките за подкрепа на семейството с отлагането на Закона за социалните услуги и
Стратегията за детето отложиха и за неопределен период конкретните мерки за подкрепа на семействата и
превенция на разделянето на децата от родителите.

Има напредък с разкриването на Сигурна зона за непридружените деца.

„ Нужно е да се работи в посока увеличаване на броя на социалните услуги, предлагани от държавата. Също така трябва да се
работи за подобряване на образованието на социалните работници и увеличаването на бройката им, за да могат да покриват
реалните нужди в България. Нужно е да се увеличи броят на
приемните родители за сметка на ЦНСТ.”
(ж, 40-50, сф)

Деинституционализация и резидента грижа

„По-добра подготовка на кадри. Грижа за работещите – супервизия, обучения, обмяна на опит и добри практики. По-достойно
заплащане на специалистите в областта.”
(ж, 24-30,сф)
Съгласно Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка
до семейната среда в общността, като не се ограничава
само до извеждане на децата от институциите. Това е
процес на предотвратяване на настаняванията на деца
в институциите, създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността и
протича на много нива. Вече стартиралите проекти за
изграждане на инфраструктура за нови социални услуги („Подкрепа за деинституционализация на грижите
за деца“) и оценка и извеждане на децата („Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата
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и младежите“) се изпълняват и ще доведат до закриването на оставащите специализирани институции – 8
Дома за деца, лишени от родителска грижа и 13 Дома за
медико-социални грижи, с общо 495 деца95. Наблюдава
се изоставане от графика на проекта на Министерството на здравеопазването за изграждане на центрове за
специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, което може да доведе до забавяне на закриването
на домовете за медико-социални грижи в предвидения
срок – 01.01.2021 г.
Въпреки че краят на специализираните институции
от стар тип е близо, на дневен ред с особена острота и
спешност стои въпросът с прекомерното използване на
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резидентна грижа в Центрове за настаняване от семеен
тип и нейното качество. Основополагащ подход в процеса на деинституционализация съгласно Визията е, че
децата се настаняват в услуги от резидентен тип за малък брой деца, само когато не е възможно настаняване
в семейство, като търсенето на семейна форма на грижа
от системата на закрила не престава с настаняването.
За съжаление големият брой деца в един център – 14,
игнориране на препоръките за всяко дете на база индивидуалните оценки, спешното прегрупиране и едновременно преместване в ЦНСТ, както и изключително
ниският финансов стандарт, доведоха до множество
проблеми, които компрометираха модела на алтернативната резидентна грижа в общността, формулиран
и в Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца96.
Констатираните от самото начало причини за про-

блемите в ЦНСТ в редица външни оценки (Фондация
„Лумос“ – 2016 г., Уницеф – 2014 г. и др.), както и доказателства от практиката, предоставени от самите доставчици на тази услуга, намериха отражение в Анализа на
Постоянната експертна работна група (ПЕРГ) към ДАЗД,
за ролята на резидентната грижа в системата от мерки
за закрила на детето от 2018 г. Вече година и половина няма никаква реакция на предложените в доклада
мерки за подобряване на качеството. В този контекст
не бяха изненада докладът на Интернационала за правата на хората с увреждания, представен на 21.11.2019
г., както и третият филм на Кейт Блюет и Би Би Си, „Скритите деца на България“, излъчен на 29.11.2019 г., които
отправят сериозна критика на процеса на деинституционализация в България и липсата на индивидуализирана грижа за децата в резидентна услуга.

Намаляване на броя на институциите

Домове за деца,
лишени от родителски грижи

20
2017

14
2018

8
2019

Домове
за медико-социални грижи

495

деца
през 2019 г.70

Тревожно е, че в изградените ЦНСТ за извеждане на
тежко институционализирани деца и младежи, продължават да се настаняват и такива от общността. Анализ
на ДАЗД показва, че „повечето деца, настанени за отглеждане извън семейството в ЦНСТ, са постъпили от
семейство с един родител, многодетно семейство, един
от родителите е починал или родителите пребивават
трайно в чужда страна.“97 Това води до заключението, че
услугите за подкрепа на биологичното или разширеното семейство и приемната грижа за деца с увреждания
или предизвикателно поведение, не са достатъчни или
нямат капацитет да се справят. От получената информация от ДАЗД, АСП и МТСП във връзка с изготвянето
на Бележника е видно, че много положителни проме-

16

15

13

2017

2018

2019

ни за подобряване на семейната подкрепа са заложени в новия Закон за социалните услуги, чието отлагане
или отмяна ще задълбочи съществуващите проблеми.
В закона са предвидени мерки за развиване на услуги
там, където липсват, подобрен достъп и избор, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата, стандарти
и контрол на качеството, инвестиции в капацитета на
хората, които оказват подкрепа, въвежда се превенция
чрез общодостъпни услуги, по-гъвкаво използване на
публичния ресурс. Облекчава се достъпът до социални
услуги за деца с увреждания. Законът е важен ресурс за
превенция на институционализацията и затваряне на
входа към ЦНСТ.

„Като важен пропуск бих посочила липсата на реално изпълним план и стратегия за младежите, които напускат институциите след навършени 18 г. “
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Приемна грижа
В търсене на нужната качествена приемна грижа се
предприеха конкретни мерки, но продължава да няма
ясно формулирана дългосрочна цел. Липсва цялостна
визия за развитието на услугата в страната, а ключовите
проблеми в социалната услуга – приемна грижа, останаха неадресирани и нерешени.
Приемната грижа е една от основните мерки за закрила на детето, чието развитие спомага процеса на деинституционализация на грижите за деца в България, и
е част от прехода – от институционални грижи към грижи в общността. По същество целта на приемната грижа е да бъде осигурена семейна грижа на деца за кратък период от време, в който са разделени от родните
им семейства по различни причини. За да функционира
мярката за закрила „приемна грижа“ ефективно, са необходими специализирани социални услуги в общността, които да проследяват процеса от начало до край и
да подкрепят приемните семейства в изпълнението на
тяхната мисия.
За периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г. на територията на страната има действащи 2 258 приемни семейства (в т.ч. 2 245 професионални и 13 доброволни такива). В тях са настанени общо 2 117 деца. Анализ на АСП
по проект „Приеми ме 2015” посочва, че за цитирания
период броят на заличаваните приемни семейства надхвърля броя на новоодобрените, което е изключително
притеснителен показател. Приемните семейства намаляват, но това не е поради намаляла необходимост от

този тип социална услуга. Голям брой деца продължават да бъдат изоставяни или да живеят извън семейна
среда, вкл. в институционална или резидентна грижа.
Приемната грижа в България продължава да се издържа основно от проектна дейност със средства от
Европейския съюз и това не се промени през изминалата 2019 г. От 01.12.2015 г. стартира проект „Приеми ме
2015“ по ОПРЧР 2014-2020. Този проект допълва и би
следвало да надгражда операция „Приеми ме“ по ОПРЧР 2007-2013, проект „И Аз Имам Семейство“. Фактът, че
от самото начало до момента социалната услуга „приемна грижа“ е под формата на проектна дейност, води
до неустойчивост и нестабилност, спад в мотивацията
на служителите, работещи в екипите по приемна грижа и на самите действащи приемни родители. Въпреки
това е важно да се подчертае, че през проектите социалната услуга „приемна грижа“ се предоставя като една
цяла социална услуга. Нейното разпокъсване на отделни дейности би оказало пагубно влияние върху нея,
поради което е нужно след края на проект „Приеми ме
2015“ да се осигури възможност за продължаване на
този тип предоставяне чрез услуги, създадени по новия
Закон за социалните услуги. Приемането му през март
2019 г. от Народното събрание създава необходимите
предпоставки за цялостно предоставяне на услугата, но
тъй като законът все още не е влязъл в сила и не е налична поднормативната му рамка, не може да се каже
дали и доколко тези добре заложени предпоставки ще
бъдат оползотворени на практика.

Действащи приемни семейства
(от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.)

2 245 професионални
13 доброволни

2 258

Поредна година няма вложени средства в национална
информационна кампания за приемната грижа в позитивен план – информирането е на парче, епизодично
и без ясна визия за същността на услугата. Продължаващата абдикация на управляващия орган от развитието на тази жизнено важна социална услуга, подсилва
вместо да понижава изразеното силно негативно медийно съдържание по темата. Приемните родители се
чувстват изоставени и са силно демотивирани от липсата на подкрепа в посока уважение към труда и всеотдайността, която дават всеки ден за децата, настанени в
техните семейства.
Семейна среда и алтернативни грижи

От съществено значение за българската действителност е посрещането на специфичните нужди на няколко различни групи деца, вкл. децата с увреждания,
децата в конфликт със закона, непридружените деца,
тийнейджъри и други уязвими групи, за които настаняванията са като цяло по-сложни. Липсват каквито и да
било мерки за стимулиране и подкрепа на тези настанявания и те продължават да бъдат много малка част от
общия брой настанени деца.
Следва да се посочи, че през периода все пак има положителни елементи. Това са, от една страна, продължа-
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ващите надграждащи обучителни формати към приемните семейства, групите за подкрепа и индивидуалните
супервизии (два пъти годишно). Друг положителен знак
е, че НПО и мрежи (вкл. НАПГ и НМД) продължават да
бъдат част от процеса – както като доставчици, така и
като част от КЕС – въпреки опитите за очерняне на ролята на НПО в доставката на социалните услуги, която
наблюдаваме през годината. Стартира и работата по
изготвяне на единен финансов стандарт на услугата,
който би следвало да обезпечи нейното предоставяне
след края на проектното финансиране.
Традиционно към ангажимента за приемна грижа се
проследява и развитието на мярката за закрила „настаняване при близки и роднини“. Общо 4 637 деца са
настанени при близки и роднини към 30.09.2019 г. Независимо от подаваните сигнали за работа в посока
включването на мярката за закрила „настаняване при
близки и роднини“ в обхвата на социалната услуга
„приемна грижа“, през 2019 г. не се постигна никакъв
напредък. В практиката си доставчиците на услуги попадат на случаи на деца, оставени от родителите си на
близки хора, за да работят в чужбина, без да бъде до-

бре организирана грижата за децата. Обикновено тези
деца стават обект на внимание след проява на висок
риск и намеса на службите. Няма институция, която да
е ангажирана с проучването на размерите на проблема
на децата с работещи родители извън страната и организиране на грижата около тях, така че да не се стига до
ескалация на риска.

4 637 деца
са настанени при близки
и роднини към 30.09.2019 г.

Осиновяване
Работата по изменения в Семейния кодекс, стартирала
през 2016 г., остана без развитие за поредна година.
Продължават да липсват административни процедури,
които адекватно да регламентират събирането и съхраняването на максимално подробна информация за
биологичните родители, братя и сестри. Липсва правна
рамка и регламент за достъп до историята на биологичните връзки, които да защитават интересите и на трите
страни в процеса на осиновяване, в частност правото
на детето на информация за биологичния му произход.
Важно е да се отбележи, че липсва цялостна държавна политика в подкрепа на осиновяването, която да
запознае обществото с ползите и възможностите, които
то дава, както и с обективните трудности, които то крие.
Въпреки подобреното съдържание на сайта на Агенцията за социално подпомагане (АСП), информацията, която получават кандидат-осиновителите, които са
български граждани и живеят в страната, е неактуална
и оскъдна откъм съдържание, в сравнение с информацията, предоставяна на кандидатстващите по международна процедура.
В нарушение на изискванията на Семейния кодекс, АСП
все още не е създала Национална електронна сертифицирана система за децата, които могат да бъдат
осиновени при условията на пълно осиновяване (чл.83,
ал.1) и на Национален регистър на осиновяващи за
пълно осиновяване (чл.85).
Липсва задълбочен качествен и количествен анализ,
както и обосновка на причините за намаляване броя
на вписаните в Регистъра за осиновяване деца, както
и тенденциозно намаляващият с всяка изминала година брой на осиновяванията при относително еднакъв
брой деца, отглеждани извън семейна среда, и относително еднаквият брой кандидат-осиновители.
Надяваме се, че разработените през 2018 г. насоки за
подготовка на детето за национално или международ76

но осиновяване, се прилагат на практика. Инициативата бе реализирана от Държавната агенция за закрила
на детето и в нея бяха въвлечени заинтересовани страни, но няма мониторинг, който да проследи нейното реално приложение, ефективност и ефикасност.
Положителни са отзивите от надградената програма за обучение на кандидат-осиновители, разработена през 2018 г. съвместно с организации от
неправителствения сектор, работещи по темата
осиновяване, и утвърдена със заповед на Министъра
на труда и социалната политика. Важно е да се отбележи обаче, че остава отворен въпросът за същинската
оценка на кандидатите, която се извършва от служителите на ОЗД, при които има постоянно текучество, претоварване и често – фокус към формалната част от работата. За социалните работници от отделите все още
не е известно да е предвидено и/или осигурено адекватно обучение за оценка на мотивацията на кандидатосиновителите, както и супервизия в помощ на тяхната
ежедневна работа „на терен“.
Все още липсват задължителни услуги за подкрепа
на дете и родител осиновител в следосиновителния период. Мониторингът, извършван от отделите
Закрила на детето, е формален, често без реална подкрепа и чувствителност към миналото на децата и осиновителите и техните индивидуални травми.

Липсва цялостна
държавна политика
в подкрепа на
осиновяването.

С новосформираните семейства не се работи превантивно, а едва след заявен проблем. Натрупаната информация не се обработва и анализира с цел разпознаване на индикатори, извеждане на добри практики
и промени в практиката и законодателството.
Все още липсва и подкрепа при избор на подходящ
подход, така че да няма тайна за осиновяването, или
ако тя вече съществува – за щадящо разкриване на
тайната на осиновяване, така че детето да не се чувства излъгано и предадено. Необходимо е фокусирано в тази посока обучение не само на кандидат-осиновителите, в рамките на тяхното обучение, но също
така и на социалните работници, доставчиците на социални услуги и на работещите в системата на образованието.
Остава отворен въпросът и за въвеждане на целеви отпуск по майчинство и „бащинство“ (15 дни) при
осиновяване на деца над 5 г. възраст, както и право на
еднократна помощ при осиновяване в размер, еквивалентен на поредността на детето в семейството, а не
на механизма, по който то е станало част от него. Макар и положително, измененията в Кодекса на труда
все още поставят и осиновените деца, и техните родители осиновители в дискриминационно разделение
по възраст и произход. Становището е подкрепено от
специалисти, Омбудсмана на Републиката и решение
на Комисията за защита от дискриминация (КЗД №239
от 11.07.2018 г.). Последното е обжалвано от МТСП, което подсказва подценяване или отхвърляне на проблема. Важно е да се отбележи, че целевият отпуск при
осиновяване e с цел възможност за изграждане на
качествени връзки в новосформираното семейство,
адаптация на детето в новата среда и ежедневно интензивно участие на родителите в този изключително
важен период.

На проведения през септември 2019 г. форум „Гласът
на осиновеното дете“, в който взеха участие представители на държавните институции и неправителствения
сектор, работещи по темата осиновяване, бяха изведени и следните проблемни области в социалната система по отношение на осиновяването:
 аблюдава се тревожна тенденция за нарастване
Н
броя на прекратените осиновявания и извеждане
на осиновени деца от осиновителните семейства и
настаняването им в резидентна грижа. Необходимо
е да се води статистика за осиновените деца, които
са настанени в резидентна грижа, както и анализ на
причините, водещи до повторно изоставяне на децата. Съществува и разминаване между реално прекратените осиновявания и водената от АСП статистика.
 ипсва подкрепа за кандидат-осиновителите в периЛ
ода от вписването им в регистрите до осиновяването. Не се изследва промяната в нагласите и мотивацията на бъдещите родители, което е в основата на
успешното осиновяване. Необходими са усилия за
повишаване информираността на обществото и провеждане на кампании за формиране на позитивни
нагласи към осиновяването, включително чрез повече прозрачност на процедурите.
 одобряване на процедурата за проучване на канП
дидат-осиновителите – увеличаване на нейния срок,
повече срещи със социален работник и психолог за
по-задълбочено изследване на нагласите и мотивацията на кандидатите; прецизиране на критериите
за вписване на кандидат-осиновителите в регистрите; увеличаване на обучението на кандидат-осиновителите и разпределението му в различните етапи
(преди вписване в регистрите, след вписване и до
осиновяването, надграждащо обучение или подкрепа в следосиновителния период).

Закрила и интеграция на непридружени малолетни
и непълнолетни деца
Напредъкът през 2019 г. по отношение на закрилата и
интеграция на непридружени малолетни и непълнолетни деца беше в регулирането на статута на пребиваване на непридружените деца, които не са потърсили международна закрила, и на тези, на които такава е
била отказана, както и в откриване на Сигурна зона за
настаняване в приемателен център на ДАБ. Отговорните институции за провеждането на тези политики
са ДАБ при МС, ДАЗД, АСП, МТСП, МОН, общински и областни администрации.
При проследяването на закрилата за непридружените деца е важно да се направи уточнението, че достъпът им до права и до грижи е пряко свързан и зависи
от правното положение98, в което те се намират. През
2019 г. с промените в ЗЧРБ99 за първи път нормативно
се регламентира статутът на пребиваване на непридружените деца, които не са поискали международна
закрила, и на тези, на които такава е била отказана. В
обхвата на разпоредбата влизат и тези деца, които са
влезли в страната с придружител, но по-късно са били
изоставени от него.

Семейна среда и алтернативни грижи

Данните за броя на непридружените деца на различните институции се разминават драстично. Според тези на
Държавната агенция за закрила на детето за периода
01.01.2019 – 31.12.2019 г. са били регистрирани 620 непридружени деца, потърсили международна закрила,
като 614 са били момчета, а 6 момичета. По данни на
Държавната агенция за бежанци броят им е 524, от тях 33
са малолетни. Международна закрила е предоставена
на 9, на 38 такава е била отказа, а на 623 производствата
са били прекратени, като не се посочват причините100. В
рамките на процедурата на ДАБ за оценка висшия интерес на детето101 бърза оценка е била направена на 345,
а на 33 от тях впоследствие е била направена и пълна
оценка. Сравнявайки тези данни с общия брой на регистрираните непридружени, се оказва, че на 179 деца
оценка не е била направена. В хода на провеждане на
индивидуалните оценки служителите на ДАБ не са се натъкнали на нито едно дете – жертва на насилие. В същото време обаче организации, предоставящи подкрепа
на бежанци, са докладвали за непридружени деца-жертва на насилие, включително и за такива, на които е била
предоставена медицинска помощ.
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Брой непридружени деца, потърсили международна закрила
за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

Според Държавната агенция
за закрила на детето

620

614

Според Държавната агенция
за бежанци

524

33 малолетни

Въпреки многото публикувани доклади за правата и
уязвимостта на непридружените деца и проведените
през последните години обучения с цел повишаване на
капацитета на служителите на МВР, все още се констатират случаи на злоупотреба. В резултатите от Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица102 са докладвани 8 случая на злоупотреба с непридружени деца, включващи отнемане
на пари и вещи, физическо и/или психическо насилие.
Данните от същото проучване103 показват, че все още
непридружените деца биват неправомерно задържани
в СДВНЧ вследствие на неправилна или ненавременна
идентификация. По данни на МВР 106 непридружени
деца са били принудително настанени в техните домове, като продължителността на престоя им е различна
и не се уточнява. Това е доказателство, че все още има
трудности при ранната идентификация на тази уязвима
група.
През юни 2019 г. в един от приемателните центрове на
ДАБ в София беше открита дългоочакваната Сигурна
зона за непридружени деца. Тя е с общ капацитет 238
места. За първи път на непридружените деца се гарантира 24-часова грижа, която към този момент се предоставя от МОМ. Сигурната зона няма статут на социална услуга, а непридружените деца могат да останат
там само по време на процедурата по предоставяне на
международна закрила. До края на 2019 г. в зоната са
били настанени 196 непридружени. След направена
оценка на възрастта 6 от тях са били изведени, тъй като
е било установено, че са над 18 години. Други 6 деца са
напуснали зоната, за да бъдат събрани със своите семейства в друга страна от ЕС, като това се е случило в
рамките на законоустановената процедура. Вследствие
на нарушаване на закона от Сигурната зона са били изведени 4 деца.
Разкриването на Сигурната зона е безспорно положително развитие по отношение на подсигуряването на
сигурността и грижата за непридружените деца. Въпре-
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ки това броят на децата, напуснали преди приключване на производството им за международна закрила и
за които няма информация за местоположението им, е
много висок. По данни, предоставени от МОМ, се касае
за 178 деца, това представлява 91% от всички настанени в зоната деца. Общият брой е дори по-висок, този
извод може да се направи при съпоставка на данните104
и като се вземе предвид фактът, че не всички непридружени деца, подали молба през 2019 г., са били настанени в Сигурната зона.
Няма случай на дете, получило международна закрила,
което да е прехвърлено от Сигурната зона в приемно
семейство или резидентна социална услуга. По данни
на АСП 16 непридружени деца са били настанени в социални услуги от резидентен тип, като не се уточнява
дали те са в процедура по предоставяне на международна закрила, вече са получили такава или им е била
отказана. Остава открит въпросът по какъв начин се
подсигурява настаняването и грижата за непридружените, след като те получат статут на бежанец или хуманитарен статут или такива им бъдат отказани, тъй като
общият брой на положителните решения и отказите е
по-голям в сравнение с предприетите мерки за закрила
по смисъла на ЗЗД.
Поради липсата на единен стандарт, подходът към
представителството продължава да бъде предимно
формален. Практиките на отделните общини при назначаването на представители по реда, предвиден в
ЗУБ, са различни. През 2019 г. в район „Сердика”, София,
е имало 1 представител, който е представлявал 318
непридружени деца, докато община Харманли е определила 3-ма служители, които са представлявали общо
147 деца. Ефективното представителство е гаранция за
грижата за благосъстоянието и спазването на правата
на децата. Няма как то да е такова предвид големия
брой деца, за който всеки представител е отговорен и
като се отчете, че той съвместява това с редица други
различни от тези служебни отговорности.

Образованието е сред най-важните фактори за успешна интеграция, а училището в голяма
степен подпомага по-бързото овладяване на български език и е място за изграждане на социални контакти. Прекалено нисък остава броят на записаните в училище деца – 39, като
10 от тях са били от настанените в Сигурната зона105.
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Интеграцията е продължителен процес, чиито резултати може да се наблюдават след по-дълъг престой на децата в България. Тъй като години наред не може да бъде
преборен проблемът с преждевременното напускане и
изчезването на непридружените деца, не е възможно
да бъде дадена оценка на интеграцията като цяло.
Тази група деца все още имат доста затруднен и ограничен достъп до социални услуги. Те ползват предимно
от социалните програми на неправителствените организации, подпомагащи бежанци, които се реализират
основно в приемателните центрове на Държавната
агенция за бежанци. Ползването на социална, психологическа и друга подкрепа единствено на мястото,
където са настанени, може да доведе до изолация и да
забави или дори да възпрепятства интеграцията. Това
повдига въпроса и какво става с детето, когато настъпи
промяна на правния му статут и то вече няма право на
настаняване в РПЦ на ДАБ.

С намаляването на бежанския поток темата за непридружените деца вече не е толкова актуална. Разкриването на първата Сигурна зона за непридружени деца е
безспорен напредък и стъпка напред към подобряването на грижата за тази група уязвими деца. Промените
в ЗЧРБ също са такава стъпка. Въпреки това институциите продължават да демонстрират безсилие и неглижират проблема с изчезващите деца, поради което
техният брой за поредна година е много висок. В същото време повечето деца, които са били настанени в
Сигурната зона, споделят, че са били жертви на някаква
форма на насилие по пътя им към България. Сериозните рискове за децата и най-вече за тези, които преминават границите по незаконен начин и сами, е предмет
на сериозно обсъждане в много страни в последните
години. Липсата на официално приет Координационен
механизъм вече толкова години също е сигнал за липса
на воля за подсигуряване на качествена грижа и адекватна закрила за тази група деца.

Препоръки
Влизане в сила на Закона за социалните услуги
за осигуряване на по-високо качество на семейната
подкрепа и достъпност на услугите в подкрепа на семейството;
Настаняване на деца и младежи в ЦНСТ единствено след изчерпване на всички възможности за
подкрепа или алтернативна семейна грижа, включително и разглеждане на случаите от Координационния механизъм на областно ниво, предвиден в
Актуализирания план за действие 2016 г. координационни механизми на областно ниво106. Намаляване
на броя на деца в групите в ЦНСТ, след промяна на
начина на финансиране съгласно новия Закон за социалните услуги, за да може да се предоставя максимално квалифицирана и персонализирана среда и
грижа;
Използване на предстоящата оценка на всички
деца и младежи в ЦНСТ по операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и
младежите“ за извеждане на тези, при които това е
възможно в семейства или в по-самостоятелни форми на грижа в общността (напр. защитени жилища)
и планиране на средства от новия програмен период за развитие на приемната грижа за най-сложните
случаи на деца и създаване на нов тип подкрепа за
независим живот в общността за навършилите пълнолетие младежи с увреждания;
Цялостен анализ и дългосрочна визия и план за
развитието на услугата „приемна грижа“, включително за предоставянето като редовен ангажимент на
държавата, включително с ясен финансов стандарт, а
не чрез проектни дейности, и да се осигури приемственост за постигнатия до този момент напредък.
Осигуряване на постоянен пакет от надграждащи
обучителни модули, индивидуални и групови супер-

Семейна среда и алтернативни грижи

визии, консултиране и групи за подкрепа на приемните семейства и на служителите от ОЕПГ;
Развитие на приемна грижа за деца със специални нужди – трудности в поведението, деца с увреждания, жертви на насилие и др. Увеличаването
на броя на настанените деца със специални потребности следва да върви с пакет от допълнителна социална подкрепа и услуги, пряко насочени към детето и семейството, вкл. адекватно включване на
здравната и образователната системи;
Планиране и провеждане на кампании на национално ниво за информиране относно приемната
грижа и набиране на нови приемни семейства с отчитане на плановете за закриване на специализирани институции;
Предприемане на действия за изпълнение на
препоръката от Универсалния периодичен доклад на
Комитета по правата на човека на ООН за България,
2011 (UPR)91 за въвеждане на законодателство, което
забранява тайната на биологичния произход и регламентира методика за събиране, съхранение и достъп
до информацията, защитаваща интересите и на трите
страни;
Въвеждане на предвидения в Семейния кодекс
централен регистър за осиновители и осиновени.
Водене на статистика за осиновените деца, които са
настанени в услуги за резидентна грижа, както и за
деца, за които съществува риск от прекратяване на
осиновяването. Задълбочен анализ на причините,
довели до „повторно“ изоставяне на децата;
Узаконяване на целеви отпуск по майчинство и
отпуск за „бащинство“ при осиновяване за деца на
5-годишна възраст и повече;
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Подобряване на процедурата по проучване на
кандидат-осиновителите, включително увеличаване
на нейния срок, регламентиране на повече срещи
със социален работник и психолог, прецизиране на
критериите за вписване, увеличаване на обучението на кандидат-осиновителите и разпределението
му в различните етапи. Изготвяне на методика за
подготовка и мониторинг на социалните работници
за дейността им с кандидат-осиновители и деца, на
които предстои да бъдат осиновени, в пред- и след
осиновителния период;
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Оптимизиране на процедурите за предаване на
информация между институциите с оглед на достоверност и точност по отношение на броя на непридружените деца;
Повишаване на броя на непридружените деца,
записани в училище;
Разработване и въвеждане на единен стандарт
по отношение на представителството на непридружени деца, предвидено в ЗУБ.

7.
Правосъдие за деца
Образование

81

Правосъдие за деца
Среден 3
Няма напредък в осъществяване на реформата в системата за детско правосъдие. Министерството на правосъдието (МП) посочва, че през 2019 г. е възобновена работата
на експертната работна група върху Закона
за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпления
или административни нарушения. Изготвен
е законопроект и мотиви към него, но не са
ясни по-нататъшните бъдещи планове по
придвижване на този закон.

„…да се стартира отложената реформа в детското правосъдие.
Да се реформира т.нар. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.”
(м, 30-40, сф)

Права на деца, пострадали от престъпления и/или свидетели на
престъпления
България е декларирала ангажимент за транспониране
на Директива 29/2012/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата
на жертвите на престъпления107, но предприетите законодателни промени в тази насока са частични, ограничават достъпа на децата-жертви до мерки за защита
и не обезпечават предоставянето на специализирани
услуги за подкрепа. Инфраструктурата за щадящо изслушване на деца-жертви на престъпления, не се използва достатъчно активно.

Деца, жертви на престъпления през
2019 г.
По предварителни данни на Министерство на вътрешните работи броят на децата, жертви на престъпления,
бележи значителен ръст през 2019 г. Пострадали от
престъпления са 2 268 деца на възраст от 8 до 18 години,
което представлява увеличение с 38.8%. Още по-притеснителен е фактът, че броят на тежките престъпления
(против физическата и половата неприкосновеност) бележи още по-голям ръст – 572 жертви спрямо 393 през
2018 г., или увеличение с 45.5%. Най-голям ръст отчитаме при сексуалните посегателства – от 100 през 2018 г.,
през 2019 г. техният брой е нараснал до 272.

Брой деца (8 до 18 г.), пострадали от престъпления
2015

2016

2017

2018

2019
2 268

1 751

1 754
1 463

В т.ч. тежки
престъпления

411

403

*По данни на Националния статистически институт и Министерство на вътрешните работи
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356

1 634

393

572

Транспониране на Директива
29/2012/ЕС

свидетел или свидетел със специфични нужди“ (чл. 280,
ал. 6 и чл. 281, ал. 1, т. 6 от НПК) ограничава достъпа до
мерки за защита на непълнолетните и на тези, които не
са се конституирали като страна по делото или участник в процеса. Не е възприет и изискваният от Директивата мултидисциплинарен подход при изготвянето
на индивидуалната оценка за наличие на специфични
нужди от защита. Вместо това тази оценка е въведена в
НПК под формата на експертиза (чл. 144, ал. 3 от НПК),
която по принцип се прави еднолично от вещо лице,
без ясни изисквания относно неговите компетенции.

Повече от четири години, след като България трябваше да е изпълнила ангажимента си да транспонира в
националното си законодателство разпоредбите на
Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата
и защитата на жертвите на престъпления, този процес
все още не е приключил. Предприетите в началото на
2019 г. изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) засягат единствено правото на
информиране на пострадалия със специфични нужди от
защита за настъпването на определени обстоятелства –
нарушение от страна на обвиняемия на взетата мярка
за неотклонение „домашен арест“ или „задържане под
стража“, отмяна на взетата мярка за неотклонение „домашен арест“ или „задържане под стража“ или замяната
им с „подписка“ или „гаранция“ (чл. 67а от НПК), както и
при освобождаване на осъденото лице (чл. 417а от НПК).
Пострадалите от престъпления, за които не е изрично
установено, че имат специфични нужди от защита, остават извън кръга на лицата, които следва да се информират за настъпването на тези обстоятелства.

Щадящи процедури за изслушване и
разпит на деца

Непълното транспониране на Директива 29/2012 г.
стана повод на 7 март 2019 г. Европейската комисия
да стартира наказателна процедура срещу България и
да изпрати до компетентните органи мотивирано становище, с което на страната се дава двумесечен срок
да приведе националното си законодателство в съответствие с разпоредбите на Директивата. Сред нерешените въпроси е създаването, обезпечаването и поддържането на специализирани услуги за пострадалите
от престъпления. По отношение на равния достъп на
деца до мерки за защита, процедурата по изготвяне на
индивидуална оценка на нуждите от защита и компетентността на лицата, които я изготвят, въведените през
2017 г. и в сила и до днес разпоредби на НПК са в пряко
противоречие с изискванията на Директива 29/2012.
Чл. 22, ал. 4 изрично посочва, че „за децата жертви се
счита, че имат специфични нужди от защита поради
уязвимостта им към вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение“. НПК стеснява приложимостта на тази презумпция, като я обуславя, от една
страна, от субективната преценка на решаващия орган,
а от друга – от наличието на определено процесуално
качество. Използването на конструкцията „малолетен

В това направление може да се отчете известен напредък в дейността на правоприлагащите органи. Към
2019 г. вече функционира управляваният от Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“ към
МВР специализиран уебпортал cybercrime.bg, в който
„Експлоатация на деца“ е един от двата основни раздела. Функцията на портала е основно превантивна и
информационна, но ако поместената информация е
сравнително изчерпателна по отношение на различните видове експлоатация и посегателства в киберпространството, то тази, предназначена за пряко информиране на самите деца, е твърде малко и се състои
от типичните предупреждения – да не споделят лична
информация и файлове с непознати и да информират
родителите си за всичко, което правят или им се случва
в интернет пространството. Положително е, че децата
също имат възможност да подадат сигнал и има насоки
на сравнително разбираем за тях език за това как могат
да подкрепят сигнала с доказателства. Въпреки това основната отговорност за комуникиране на рисковете от
поведението им в киберпространството е прехвърлена
върху техните родители.

При подготовката на настоящото издание на Бележник
не успяхме да получим данни за броя щадящи процедури за изслушване и разпит на деца, приложени през
2019 г., тъй като от получените запитвания по ЗДОИ
става ясно, че Министерство на вътрешните работи не
събира такава информация.

Деца, жертви на престъпления и тормоз в киберпространството

Права на децата в конфликт със закона
Децата в конфликт със закона са всички лица на възраст от 14 до 18 години, които са заподозрени, обвинени, осъдени или изтърпяващи наказание за извършено
престъпление. В България институциите възприемат за
„дете в конфликт със закона“ и малолетните деца, които попадат в системата за борба с противообществени
прояви на малолетните и непълнолетните.
„От 2011 г. насам държавата дава противоречиви сигнали за воля да реформира съществуващата система
на правораздаване спрямо децата, без да постига резултат. 2019 е поредната година, в която в тази насока
не е постигнат значителен напредък. Налице са малки
стъпки със слабо въздействие.
Правосъдие за деца

Тревожна остава тенденцията за неразбиране на основни проблеми пред гарантирането на правата на деца в конфликт
със закона, а именно липсата на специализация на професионалистите, работещи във всички звена, работещи с детето в
тази ситуация, и инвестирането в практики, които имат доказан ефект за сметка на
такива, които са съмнителни по отношение на резултатите, които постигат.
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През изминалата година Министерство на правосъдието отбелязва напредък108 по транспонирането на
две директиви – Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври
2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство по европейска заповед за арест
и относно правото на уведомяване на трето лице при
задържане и на осъществяване на връзка с трети лица
и консулски органи през периода на задържане и Директива (ЕС) 2016/1919 от 26 октомври 2016 година109
относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми
в рамките на наказателното производство.
Министерство на правосъдието (МП) посочва, че през
2019 г. е възобновена работата на експертната работна
група върху Закона за възпитателните мерки спрямо
лицата, извършили като непълнолетни престъпления
или административни нарушения. Изготвен е законопроект и мотиви към него. Министерството не посочва по-нататъшни бъдещи планове по придвижване на
този закон, нито дава надежда за скорошна отмяна на
остарелия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Работата
в експертната група не е отразена от никоя друга институция, представила своя напредък по темата „Права
на децата в конфликт със закона“ пред МП, макар и в
експертната работна група да участват също представители на МВР, АСП, ДАЗД и др.

През 2019 г. МП110 инвестира силно в ремонт на местата за лишаване от свобода и задържане под стража,
както и реализира поредица от обучения за обучители
по права на децата. Ресоциализиращата и корекционна работа с правонарушителите продължава да бъде
осъществявана чрез предимно педагогически способи. В поправителните домове за непълнолетни и малолетни се реализират редица програми, обявени за
корекционни или развиващи, които имат съмнителен
ефект по отношение на това дали достигат целеното въздействие, тъй като не са посочени стандартите,
спрямо които се прилагат, нито процедурите, по които
са били валидизирани за подходящи и ефективни (даден е пример за дейност, подпомагаща ресоциализацията с конкурс за изработване на сурвачка).
Като свой напредък МВР определя111 изпълняваната
Превантивна програма за работа на полицейските
служители по отношение на престъпленията, извършвани от и срещу деца. Изброени са дейности, за които
не е посочено по какви критерии са планирани и как
е измерено въздействието по отношение на търсената
превенция.
През 2019 г. ДАЗД е реализирала една проверка по
сигнал112 във Възпитателно-училище интернат (ВУИ) и
констатира налични предпоставки за нарушаване на
детски права.

„Насилниците трябва да посещават психолози и различни центрове, за да разберат, че това, което вършат, не е правилно.
И най-важното: трябва да осъзнаят грешките си и да разберат
какво причиняват на другите.“

Гарантиране най-добрия интерес на деца, участващи в правни
процедури. Правни процедури по Семейния кодекс – родителски
конфликти
Независимо от предприетите стъпки и поетия ангажимент за изграждане на правосъдие, съобразено с
интересите на детето, участието им в производства
по Семейния кодекс продължава да не е нормативно
закрепено. Липсва единна методология за обследване, респективно гарантиране постигането на найдобрия интерес на децата, закрепена в действащата
правна уредба и прилагана еднозначно от експертите
в сферата. Паралелно с това през 2019 г. не се забеляза
възход в насочването на родителските конфликти към
алтернативните им форми на намиране на решение,
което е в синхрон и с липсата от страна на държавата
на ясен ангажимент да направи последното приоритет като начин за постигане на най-добрия интерес на
детето.
През 2019 г. обект на широко обществено обсъждане
бе проектът на новата Национална стратегия за детето 2019-2030 г., който предвиждаше „Гарантиране на
правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и
защита от насилие и от други вредни действия и ефек84

тивен достъп до правосъдие“ и „Осигуряване на възможности за участие на детето във вземане на решения
по въпроси, които го касаят“. За целта Стратегията залагаше на цялостна реформа в областта на правосъдието
за деца и създаване на система за детско правосъдие,
ориентирана към правата на децата. Същевременно
не бяха описани конкретните мерки, чрез които това
ще бъде осъществено. Такива конкретни мерки за законодателни изменения не бяха предприети и през
2019 г. Така съблюдаването на най-добрия интерес на
деца, участващи в процедурите по Семейния кодекс,
на практика бе оставено в ръцете на социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане“. Именно
те са органите на държавата, към които действащата
нормативна рамка препраща с цел установяването от
страна на съда, че дадено разрешение, представено за
одобрение от съда или обмисляно от страна на съдията, отговаря на най-добрия интерес на децата. Всичко
това поставя една непосилно висока административна тежест към ограничените ресурси, с които
разполага Агенцията за социално подпомагане, и

на практика за поредна година доказва непригодността си в постигането на това. Паралелно на това
нормативната ни уредба остава чужда на разбирането
за въвеждането на законодателно ниво на списък на
критериите, които характеризират дадено разрешение
като отговарящо на най-добрия интерес на детето.
Паралелно с това продължава да липсва статистика
относно броя медиационни процедури по дела относно родителски права, включително и съдебните такива, препратени към медиация и впоследствие към
центровете по медиация към районните и окръжните
съдилища. Липсата на подобна статистика, съчетано с
неналичната централизирана система за всички жалби, искови молби и сигнали относно дадена семейна
единица, на практика прави невъзможно изследването и проследимостта на начина на решаване на казуси, засягащи детските права и детския интерес.
За адресиране на горепосочения проблем активно работят граждански организации. Такъв пример е проект
„Децата на фокус в реформата за съдебната система“,

чиято основна цел е да разработи процедура по информиране на родителите относно негативните аспекти на
родителския конфликт, способите за преодоляването
му и начина, по който медиацията може да им помогне
в това. Информационните сесии поставят акцент върху
отразяване на конфликта на родителите върху детето
и неговия най-добър интерес. Идентични подходи успешно се прилагат в други юрисдикции и сочат, че след
подобни сесии броят на постигнатите споразумения в
последващите процедури по медиация рязко нараства.
Именно това може да бъде и един от подходите за гарантиране на най-добрия интерес на децата, въвлечени в съдебната фаза от администрирането на даден родителски конфликт. Редом с това е предложена единна
методология за изследване на най-добрия интерес на
детето и нейното приложение през погледа на съдии,
адвокати и медиатори. Макар това да не е част от целенасочена политика на държавата в сферата, това благоприятства за обезпечаването на най-добрия детски
интерес в хода на съдебните процедури по Семейния
кодекс.

Препоръки
Изпълнение на ангажименти на България към
Европейската комисия по цялостното транспониране на Директива 29/2012/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, с което да осигури
безусловен достъп на всички деца-жертви на престъпления до мерки за защита и специализирани услуги за подкрепа;

По отношение на децата в конфликт със закона
да се прилагат единствено практики, които са с доказани по научен път ефект и въздействие;

Предприемане на мерки за разширяване на
прилагането на процедурите за щадящо изслушване
на деца-жертви на престъпления, вкл. в изградените за тази цел специализирани помещения („сини
стаи“);

Увеличаване броя на съдебните препращания
към медиация в споровете за родителски права и
унифицирането на начина, по който това да се осъществява;

Отмяна на ЗБППМН и внасяне за обсъждане
и приемане на изготвения Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпления или административни нарушения;

Правосъдие за деца

Приемане на единна методология за обследване най-добрия интерес на детето, която да бъде приложима от различните експерти, включени в решаването на родителски спорове;

Увеличаване броя на изслушванията на деца
при паралелно закрепяне на единни критерии за
случаите, при които това би било подходящо;
Създаване на единна система за проследяване на семейни казуси и проследимост на отделните
постановени актове по всеки вид дело.
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Детско участие
СРЕДЕН 3
Продължава формалният подход на държавата
към детското участие. Налице са отделни
инциативи, но липсва всеобщ, целенасочен
процес за гарантиране на това право.
Не се използват пълноценно възможностите
за получаване на обратна връзка и допитване
на децата през дигиталните платформи.
Все още липсват подходящи механизми
за отчитане на мнението на децата при
взаимодействието им с институциите.

„Още от детската градина с децата да се общува с уважение и
зачитане на правото на мнение, а не да се стремим да дисциплинираме с натиск и манипулация.“

И през 2019 г. няма никакво развитие по темата за детското участие. Тя продължава да е актуална, но при
все това по нея се говори най-вече декларативно, а
осъществяването му остава по-скоро формално и не
отговаря на съществуващите европейски и международни стандарти. Все още няма ясно и общосподелено
разбиране за това, какво представлява автентичното
детско участие и продължава да доминира нагласата,
разглеждаща детето най-вече като обект на въздействие, а не толкова като самостоятелен субект
и пълноценна личност, имаща всички права, включително и право на мнение. Отсъствието на такова
разбиране придава на голяма част от вече съществуващите форми на детско участие по-скоро формален характер. Макар на национално, регионално, общинско
и училищно ниво да съществуват форми като детски
съвети или парламенти, дори и през тях децата сравнително рядко могат да повлияят реално на взимането
на решения, а и все още много често не получават информацията, която ги касае, в разбираем и съобразен
с възрастта им вид. Обратна връзка от децата се търси
сравнително рядко, а дори при добрите примери това
се прави, без децата да са информирани по темата по
подходящ и достъпен начин.

Детето е самостоятелен
субект и пълноценна
личност, имаща

всички права,
включително и
право на мнение.

ДЕТСКО УЧАСТИЕ

Продължава да липсва цялостен и систематичен подход по отношение на детското участие, както и последователни политики на финансово обезпечаване. Така
до голяма степен възможността за детско участие
остава въпрос на личната мотивация и инициатива на
отделни деца или се осъществява предимно от неправителствени организации и финансирането продължава да е най-вече външно.
Фокусът на институциите продължава да е най-вече
върху колективното, а не индивидуалното детско участие, но дори и неговият обхват е ограничен до сравнително малка група деца. Продължават да не се използват пълноценно възможностите за получаване на
обратна връзка и допитване на децата през дигиталните платформи. Все още липсват подходящи механизми
за отчитане на мнението на децата при взаимодействието им с институциите.
Омбудсманът и ДАЗД продължават да бъдат основните институции, които целенасочено се стремят да
развиват детското участие. Омбудсманът провежда
консултации с деца и осъществи инициативата си за
„Дете омбудсман“, ДАЗД осъществява детското си
участие най-вече чрез поддържания от нея Съвет на
децата в съгласие и с Инструмента за детско участие
на Съвета на Европа, но докладът по него не е публичен. Проектът за Стратегията за детето (2019-2030 г.)
предвиждаше и механизми за осъществяване на детско участие, но документът беше необосновано изтеглен след острите пропагандни атаки срещу правата на
децата и политиките за деца в България. Проектът за
Националната програма за закрила на детето, която се
разработва всяка година в съгласие със Закона за закрила на детето, включваща и детското участие, също
беше спрян в началото на 2019 г. Продължава обаче
добрата практика решенията на НСЗД да се съгласу-
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ват със Съвета на децата, но обратната връзка все още
е твърде формална, а допитването до децата става по
всякакви теми, изискващи различни типове компетентност, а все още не се полагат достатъчно усилия
за „превеждане“ на темите на достъпен за децата език.
Собствената инициатива на децата от Съвета също
изглежда все още много ограничена и остава впечатлението, че често те просто легитимират решенията на институцията.
Следва да се отбележи усилието на Министерството на
образованието и науката за насърчаване на детското
участие чрез изданието „Ученическото самоуправление. Пътеводител“. В него се прави връзка между упражняването на индивидуални и колективни права и се
дава широка основа за въвеждане на стандарти за детско участие в училището. Предложените подходи дават
възможност на училището да насърчава участието на
децата по широк кръг от глобални и значими теми, които вълнуват децата. В изданието се прави и връзка между участието на децата и сърцевината на педагогиката в
цялото историческо развитие на науката.
В същото време МОН би могло да положи повече усилия за подготовка и обучение на педагогическите кадри по темата за правата на детето и детското участие,
както и да потърси механизми за оценка на дейността
по съществуващите форми на детско участие, както и за
поощряване на тяхната ефективност и за разпространение на добрите практики.
На национално, регионално и общинско ниво продължава да липсва разнообразие от форми на детско
участие. Детските съвети и парламенти са основната форма на детско участие, но тя не е подходяща за
всички деца и голямата част от тях остават изключени. Към края на годината УНИЦЕФ България, заедно с
партньори от неправителствения сектор, започна да
подготвя въвеждането в България на международната
онлайн платформа за допитване до мнението на децата U-report, включвайки активно в процеса и деца.
Различни неправителствени организации и коалиции

поддържат детски и младежки структури, в които децата са по-ангажирани и имат възможност за активни
действия и инициатива, но продължават да разчитат
предимно на външно финансиране. По-творческите
форми на включване, включително медии, чието съдържание се създава от деца, остават изключение, те
са поддържани от отделни НПО, но без подкрепа от
институциите.
Продължава положителната тенденция гласът на децата в конфликт със закона да се чува все повече, но
въпросът за отчитане на мнението на децата в рамките на правоприлагането и правораздаването, както и
за щадящо децата правосъдие остава на добрата воля
и чувствителност на служещите в правоприлагащата и
правораздаващата системи, тъй като все още липсва
ясна законодателна рамка. Тази липса продължава да
се усеща и по отношение на процеса на даване на показания от деца.
През изминалата година не се наблюдаваше развитие и
по темата за детското участие в системата на здравеопазването, което продължава да не е особено застъпено в здравната система, ако и да се изисква информирано съгласие от деца на 14 или повече години. Рядко
се полагат усилия и да се представя по достъпен начин
информация на децата и съответно да се отчита мнението им.
По отношение на социалните услуги практиката е в правилната посока и поради участието на неправителствени организации, но все още не е честа практика социалните работници да съгласуват с децата плановете си за
работа, отчитайки наистина мнението им.
Продължава да липсва достатъчна подготовка и да не
се осъществяват достатъчно обучения на професионалистите в различните области, работещи с деца или и с
деца по темата за детското участие и по темата за правата на децата като цяло, тъй като въпросът за участието
би следвало да се разглежда именно в този контекст.
Все още не е широко изяснено и какво представлява
автентичното детско участие.

Децата споделят, че биха искали мнението им да бъде вземано предвид относно сфери, касаещи техния живот и и бъдеще:
„Като подрастваща, бих искала да бъда попитана за това дали
съм съгласна с решенията, които ще се вземат спрямо мен и
всички деца, които очакват да бъдат разбрани и чути от възрастните.“
„Мисля, че нашето мнение, на младежите, трябва да се търси и
цени. Ние сме хората с идеите.“
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Препоръки
Дефиниране на автентичното детско участие,
така че да се постигне и наложи споделено разбиране, което да залегне в основата на практическото
му осъществяване на национално, регионално и общинско ниво;

Планиране и осъществяване на подготовка и
обучение на специалистите от различни области
като образование, социални дейности, здравеопазване, правораздаване и правоприлагане, относно
правата на детето и детското участие;

Създаване на механизми за търсене и отчитане
на обратната връзка от децата за различни решения,
които ги касаят, включително и закони и нормативни
актове, което съществува като възможност с предварителната оценка на въздействието преди нормативен акт;

Осигуряване на разнообразни форми и пространства за детско участие, така че да бъдат включени максимален брой деца, както на национално, така
и на ниво община и училище;

Представяне на решенията и документите на
достъпен и разбираем за децата език;

Развиване на възможностите на дигиталните
платформи за допитване до мнението на децата или
за улеснение на тяхната инициатива за проучване на
мнението на други деца.

Разширяване на възможностите за индивидуално детско участие, особено в съдебни и административни процедури;

ДЕТСКО УЧАСТИЕ
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Списък на използваните съкращения
BZgA
NEWTT
ESPAD
FIGO
HBSC
ICF
ICM
MDMA (екстази)
PISA
STEM
UPR
АГ
АСП
БАН
БАПЗГ
БВП
БЛС
БХК
ВАС
ВКБООН
ВУИ
ГДБОП
ДАБ
ДАЗД
ДВ
ДДЛРГ
ДИ
ДМГ
ДМСГД
ДСП
ЕК
ЕП
ЕС
ЗБППМН
ЗДДФЛ
ЗДОИ
ЗЗД
ЗЗДН
ЗКЦ
ЗПУО
ЗСПД
ЗСУ
ЗУБ
ЗЧРБ
ИИНЧ-БАН
ИТ
КАБ
КЕС
КЗК
КИИП
КП
КСУ
МВР
МЗ
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
New Way for New Talents in Teaching
European School Survey on Alcohol and Other Drugs
International Federation of Gynecology and Obstetrics
Health Behavior among School-aged Children
International Coach Federation
International Confederation of Midwives
Methylenedioxymethamphetamine
Programme for International Student Assessment
Science Technology Engineering Mathematics
Universal Periodic Review
акушерство и гинекология
Агенция за социално подпомагане
Българска академия на науките
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
брутен вътрешен продукт
Български лекарски съюз
Български хелзинкски комитет
Върховен административен съд
Върховният комисариат на ООН за бежанците
Възпитателно училище-интернат
Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за закрила на детето
Държавен вестник
дом за деца, лишени от родителска грижа
деинституционализация
стр. 62
Дом за медико-социални грижи за деца
Дирекция „Социално подпомагане“
Европейска комисия
Европейски парламент
Европейски съюз
Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за достъп до обществена информация
Закон за закрила на детето
Закон за защита от домашно насилие
Здравно-консултативен център
Закон за предучилищно и училищното образование
Закон за семейни помощи за деца
Закон за социалните услуги
Закон за убежището и бежанците
Закон за чужденците в Република България
Институт за изследване на населението и човека към Българска академия на науките
информационни технологии
Камара на архитектите в България
Консултативен експертен съвет
Комисия за защита на конкуренцията
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
клинична пътека
комплекс за социални услуги
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването

МЗХГ
МКБППМН
ММС
МОМ
МОН
МП
МРРБ
МС
МТСП
НАПГ
НЦН
НЗОК
НИЛНАХ
НК
НКБ
НМД
НМЗМ
НПК
НПО
НППМДЗ
НС
НСИ
НТЛД 116 111
НЦОЗА
ОГРДВ
ОЕПГ
ОЗД
ОИСР
ООН
ОПЛ
ОПРЧР
ПЕРГ
ППМДЗ
ПИЦ
ПУП
РДИ
РДР
РЗИ
РПЦ
РЦПППО
СБАЛДБ
СДВНЧ
СЗО
СНЦ „Ларго“
СОП
СПИН
УМБАЛ „Александровска“
УМБАЛСМ „Пирогов“
ФМ на ЕИП
ХОББ
ЦМЕДТ „Амалипе“
ЦНСТ
ЦОП

 инистерство на земеделието, храните и горите
М
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Министерство на младежта и спорта
Международна организация по миграция
Министерство на образованието и науката
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Национална асоциация за приемна грижа
Национален център по наркомании
Национална здравноосигурителна каса
Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта
Наказателен кодекс
Национална кардиологична болница
Национална мрежа за децата
Национална мрежа на здравните медиатори
Наказателно-процесуален кодекс
неправителствени организации
Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
Народно събрание
Национален статистически институт
Национална телефонна линия за деца 116 111
Национален център по обществено здраве и анализи
образование и грижа в ранна детска възраст
областен екип по приемна грижа
Отдел „Закрила на детето“
Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Организация на обединените нации
общо-практикуващ лекар
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
постоянна експертна работна група
Програма за подобряване на майчиното и детско здраве
Превантивно-информационен център
Подробен устройствен план
ранна детска интервенция
ранно детско развитие
Регионална здравна инспекция
Регистрационно-приемателен център
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Специализирана болница за активно лечение на детски болести
С
 пециален дом за временно настаняване на чужденци
Световна здравна организация
сдружение с нестопанска цел „Ларго“
специални образователни потребности
Синдром на придобита имунна недостатъчност
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“
Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
„Пирогов“
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
хронична обструктивна белодробна болест
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Център за настаняване от семеен тип
Център за обществена подкрепа
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Бележки под линия
Увод
1.	По силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, ратифицираните и влезли в сила международни договори имат предимство пред нормите от вътрешното законодателство,
които им противоречат.

2.

Eurochild <https://bit.ly/3dJsl8Q>

СЕРИОЗНО ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ПРЕЗ 2019
3.	Така например делът на родителите и младите хора, които биха се обадили на тел. 112 при малтретирано дете,
е намалял съответно с 22 и с 30 пункта в периода 20132018, Национално представително изследване на нагласите към телесното наказание, агенция Ноема, 2018
4.	Проектът на Стратегията за детето беше публикуван на
10.01.2019 г. на Портала за обществени консултации. За
по-малко от месец, отново без прецедент при обществено обсъждане на политически документи, са публикувани
над 85 коментара, с основно послание срещу автономизацията на детето и правото на родителите за използване на телесно наказание. През февруари в социалната
мрежа Фейсбук е създадена група „Не на Стратегията за
детето 2019-2030“. В нея се споделят фалшиви новини
и манипулативно представени истории, изображения,
ползвани в антисемитски кампании и преводни материали предимно от руски език за „отнемане на деца“, придружени с призиви, че с приемането на Стратегията за детето всеки родител е застрашен, макар че документът не
въвежда никакви промени в регламента за настаняване
на деца извън семейството, действащ от 2001 г. Основно
коментираните теми са отнемането на деца, Бог (в над 1/3
от публикациите), правото на родителя да упражнява телесно наказание и др . Заедно с нея възникват и десетки
по-малки регионални групи, в които се споделят материалите от националната група. В групите са добавяни профили на родители със скорост на нарастване, която се
определя от специалисти като невъзможна за органично
присъединяване към групата. Междувременно, в социалните мрежи и като непоискани съобщения по електронна

поща, е разпространена информация относно петиции
против „Стратегията за детето“, твърдящи, че документът
дава „възможност за бързо легално отнемане/отвличане
на децата от страна на държавните служители“ и определящи я като „документ, олицетворяващ буквално чистото
зло. Разпространяват се онлайн и офлайн листовки с надслов „Спасете ни от тел.116 111“ и „Знаете ли, че всяка година се отнемат около 2000 деца от социалните, от които
70-80% по незаконен път?“.
5.	Така например през ноември и декември 2019 г. бяха внесени три предложения за отмяна и промяна на Закона за
социалните услуги, съответно от парламентарната група
на ПП Атака, независимия депутат Ангел Исаев, за когото
това беше първа инициатива като народен представител
и Законопроекта за отлагане на влизането в сила, внесен
от Обединени патриоти.
6.	Представяне на пакета INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца; проект на Стратегия за
ранно детско развитие и др.
7.	Наред с продължителната атака срещу предоставянето
на Националната телефонна линия за деца 116 111 от
външен доставчик (макар за целия период на съществуването си от 2009 г. тя да е била предоставяна от такъв)“,
основен обект на атаки са Национална мрежа за децата
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правен статут се урежда по реда на Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ).
99.	Закон за чужденците в Република България, Чл. 28а (Нов
– ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2019 г., в сила от
24.10.2019 г.)
100.	Тези данни могат да касаят и производства открити в годините преди 2019 г.

101.	Оценката за най-добрия интерес описва опростена процедура за вземане на решение относно това кои незабавни действия са в най-добрия интерес на детето. Основава се на нуждата от защита и дългосрочно и устойчиво
решение. Оценката гарантира, че непридруженото или
разделеното дете може да достигне до пълнолетието си
в среда, която отговаря на неговите потребности и зачита
неговите права.
102.	Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица в България по пол, възраст и принадлежност към социална група за 2019 г., проведено от
ВКБООН
103.	От 31 непридружени деца обхванати в изследването 13 са
били задържани за средно около 14 дни. 3 непридружени
са били идентифицирани в СДВНЧ.
104.	По данни на ДАЗД 360 непридружени деца са били настанени в трите центъра на ДАБ в София, а 260 деца в този в
Харманли.
105.	По данни на Държавна агенция за бежанците и Международна организация по миграция
106.	Такива механизми има създадени от по проекти на „Надежда и домове за децата“ в 21 области, учредени от областните управители и се използват за превенция на настаняване на деца в специализирани институции.

7. Правосъдие за деца
107.	Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на
жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
108.	Писмо с изх.№ 66-00-244/13.11.2019 г. по описа на Министерство на правосъдието относно предоставяне на информация във връзка с подготовката на „Бележник 2020:
Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“
109.	Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ
за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното
производство и за искане за предаване лица в рамките на
производството по европейска заповед за арест

110.	Писмо с изх.№ 66-00-244/13.11.2019 г. по описа на Министерство на правосъдието относно предоставяне на информация във връзка с подготовката на „Бележник 2020:
Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“
111.	Писмо с изх.№ 328600-53977/05.11.2019 г. по описа на Министерство на вътрешните работи относно предоставяне
на информация във връзка с подготовката на „Бележник
2020: Какъв е средният успех на държавата в грижата за
децата?“
112.	Писмо с изх.№ 48-01-6#15/28.11.2019 г. по описа на Държавна агенция за закрила на детето относно предоставяне на информация във връзка с подготовката на
„Бележник 2020: Какъв е средният успех на държавата в
грижата за децата?“
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ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
Област Бургас
Сдружение „Верният настойник“Бургас
Асоциация „Деметра“- Бургас
Сдружение „Областен ромски
съюз“- Бургас
Сдружение „Петлите“- Бургас
Сдружение „Усмивка“- Бургас
Сдружение „Заедно за по-добро
бъдеще“- Средец

промяна“ – Дупница

развитие“
БНК „Заедно за децата“
Област Ловеч
Институт по Социални Дейности
Сдружение „Екомисия 21 век“ –
и Практики
Ловеч
Фондация „Надежда за малките“
Сдружение „Знание“ – Ловеч
Фондация „Партньори –
България“
Област Пазарджик
Фондация „Приятели 2006“
Фондация „Бъдеще“- Ракитово
Проект „Права на човека“
Фондация „Жулевия дом“- с.
Фондация „Приложни
Лесичево
изследвания и комуникации“
Фондация „КУЗМАНОВ“- с.
Фондация“ Сийдър“
Област Варна
Звъничево
SOS Детски селища – България
Сдружение „Гаврош“ – Варна
Фонд за превенция на
Фондация „Стъпка за България“
Фондация „Карин дом“ – Варна
престъпността ИГА- Пазарджик
Театрално- социална формация
Сдружение „Василица“ – Варна
Фондация „Социални практики в „Театър Цвете“
Агенция за социално развитие
общността“- Пазарджик
Сдружение за педагогическа и
Вижън – Варна
социална помощ за деца ФИЦЕ –
Фондация „Радост за нашите
Област Перник
България
деца“ – Варна
Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник
Фондация за децата в риск по
Социална асоциация „Св.
света
Андрей“ – Варна
Област Плевен
Фондация „Център Надя“
Семеен център Мария- Варна
Плевенски обществен фонд
Сдружение ЕЛА
Сдружение „Спина бифида и
„Читалища“ – Плевен
Център за психосоциална
хидроцефалия“ – Варна
подкрепа
Сдружение „Съучастие“ – Варна
Област Пловдив
Habitat for Humanity Bulgaria
Фондация „Живот със Синдром
Фондация „ДА“- Пловдив
Фондация „Еврика“
на Даун“- Варна
Национален алианс за работа с
Фондация „Агапедия- България“
Сдружение „Няма невъзможни
доброволци- Пловдив
Рийчаут.БГ – клон България
неща“- Варна
Фондация „Фамилна зона“- Варна Фондация „Едно сърце“- Пловдив Фондация „Българско дете“
Фондация „Заедно в час“
Сдружение „ИДЕА“- Варна
Област Разград
Национална асоциация на
Сдружение „Жанета“ – Разград
ресурсните учители
Област Велико Търново
Сдружение „Феникс“ – Разград
Фондация „Екип“
Фондация „Международна
Фондация „Стъпка по стъпка“
социална служба“ – Велико
Област Русе
Фондация „Здравни проблеми на
Търново
Клуб „Отворено общество“- Русе малцинствата“,
Сдружение „Младежка
толерантност“ – Горна Оряховица Европейски център по медиация Сдружение за прогресивна и
и арбитраж (ЕСМА)- Русе
отворена комуникация
Център за междуетнически
диалог и толерантност АМАЛИПЕ Българо-румънски трансграничен Български хелзинкски комитет
институт по медиация (БРТИМ)Българска педиатрична
– Велико Търново
Русе
асоциация
Сдружение „Еквилибриум“- Русе Младежка фондация „Арете“
Област Видин
Фондация „Каритас – Русе“
Национална мрежа на здравните
Сдружение „Организация
Център Динамика-Русе
Дром“
медиатори
Алианс на българските акушерки
Област Силистра
Област Враца
Фондация „КонкордияЖенско дружество „Екатерина
Сдружение „Първи юни“ – Бяла
България“
Каравелова“ – Силистра
Слатина
Фондация „Цветан Цанов“
Сдружение „Дом на науката и
Фондация „Международна
Област Смолян
техниката“- Враца
награда на херцога на Единбург“
Народно читалище „Бъдеще сега Сдружение за български семейни
Сдружение „Нов път“ – с.
2006“
Хайредин
ценности, традиции и култура
Училищно настоятелство на ОУ
„Българче“
Област Сливен
„Христо Ботев“ – с. Търнава
Фондация „За майчино и детско
Фондация „Здравето на ромите“- здраве“
Сливен
Област Габрово
Фондация „Детски книги“
Фондация „Лекари на света“ –
Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Национален център
клон България- Сливен
Сдружение „Социален диалог
за социално-емоционално
Сдружение „Ромска академия за развитие“
2001“ – Габрово
култура и образование“ – Сливен Фондация „М & М Физио“
Област Добрич
Фондация „Благотворител“
Област София-град
Фондация „Ръка за помощ“ –
Фондация „Деца на България“
Асоциация „Родители“
Добрич
Сдружение „Ре-Акт“
Българска асоциация на
Асоциация Българско
осиновените и осиновителите
Област Кърджали
психоаналитично пространство
Българска асоциация по семейно Национално движение за
Сдружение „Инициатива за
планиране и сексуално здраве
развитие – Кърджали решава“ –
обединение на спорта и
Българска тренировъчна
Кърджали
спортната култура „Фуутура“
централа
Институт за прогресивно
Област Кюстендил
Сдружение „Дете и
образование
Родителско настоятелство на ЦДГ пространство“
Фондация „Сингъл Степ“
„Калина“ – Дупница
Сдружение „Деца и юноши“
Фондация за достъп до права
Сдружение „Ларго“- Кюстендил
Фондация „За нашите деца“
(ФАР)
Сдружение „Знание, успех,
Фондация „Здраве и социално
Фондация ПРОМЯНАТА

96

Фондация „Зографче“
Фондация „Дечица“
Сдружение УН на ОУ „Бенито
Хуарес“ – „Надежда“
Фондация „Право и интернет“
Фондация Темпо
Фондация „Нашите недоносени
деца“
Фондация „Заслушай се“
Национална асоциация по
приемна грижа
Фондация „Дневникът на мама
и татко“
Фондация „АСИСТ – помагащи
технологии“
Асоциация Цьолиакия БългарияЖивот без глутен
Сдружение „Институт по
медиация и управление на
споровете“ (ИМЕУС)
Фондация „Три“
Сдружение „Асоциация на
родители на деца с бъбречни
заболявания“
СНЦ Организация на българските
скаути
Област София
Сдружение „За един по-добър
живот“ – Челопеч
Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата“ –
Казанлък
Народно читалище „Възродена
искра“ – Казанлък
Сдружение „Самаряни“- Стара
Загора
Сдружение „Свят без граници“Стара Загора
Фондация „ Мисия Криле“- Стара
Загора
Област Търговище
Сдружение „Академика 245“,
Антоново
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските
организации – Търговище
Област Хасково
Фондация „Подари усмивка“ –
Димитровград
Сдружение „Шанс и закрила“ –
Хасково
Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца,
преживели насилие- Нови Пазар
Женско ромско Сдружение
„Хаячи“ – Нови Пазар
Ромска фондация „Ромска
искра“- Шумен
Област Ямбол
Общинско училищно
настоятелство – Болярово
Читалище „Умение 2003“ – Ямбол
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