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Въпреки че Бележник 2022 обхваща събитията и развитието на политиките на държавата за децата
за календарната 2021 г., не мога да не започна с това, което се случи в първите месеци на 2022 г.,
непосредствено преди издаването на този доклад.
На територията на Европа избухна война за първи път от 75 години, във време, в което всички ние
смятахме, че имаме комфорта да живеем в мир, благополучие, защита на правата на човека и консенсус на ценностите. За съжаление, с нападението на Руската федерация над Украйна на 24 февруари 2022 г., тази илюзия беше разбита за едно денонощие. На 400 километра от границата ни,
в независима държава, се разрази ужасяващ и кървав конфликт, непредизвикан от никаква необходимост, териториален спор или икономическа изгода. За по-малко от месец военните действия
нанесоха огромни поражения, като почти изравниха със земята няколко големи града и направиха
над 3.5 милиона души бежанци, над 1.5 млн., от които деца. Много голяма част от тях пътуват сами
или са разделени от своите родители и близки. Поне 167 деца бяха убити от началото на инвазията.
Тази лишена от всякакъв смисъл чудовищна война постави на изпитание цяла Европа, която за броени дни трябваше да посрещне и осигури хуманитарната помощ за бежанците в най-бързо разрастващата се бежанска криза в съвременната ни история. Молдова, Румъния, Полша, България бяха
сред държавите, до чиито граници първи достигнаха и продължават да идват бягащите жени и деца,
преживели ужаса на бомбардировките, прекарали дни и нощи без храна, вода и лекарства в бомбоубежища, мазета и станции на метрото и останали само с дрехите на гърба си. Освен шока и ужаса
от войната, огромната част от тях трябва да преживеят раздялата със своите близки, за които нямат
никаква информация и яснота дали някога ще видят отново.
В самия край на 2021 г., след трикратно провеждане на парламентарни избори и веднъж на президентски, 47-ото Народно събрание на България най-после успя да излъчи коалиционен кабинет с
крехко мнозинство на компромиса. След турбулентната година, която смятахме за финал на изпитанието на ковид-пандемията, равносметката за страната не беше никак обещаваща – системите
на здравеопазването, образованието и социалната защита все още дори не бяха започнали своето
възстановяване, когато бяха връхлетени и от енергийна криза в най-студените месеци на зимата.
Малко след това в България, прогонени от войната, дойдоха над 20 хиляди деца, което само за два
месеца повиши детското население с 2% – деца, които имат спешна нужда от закрила, настаняване,
здравни грижи, образование, психологическа подкрепа. Първата линия на помощ, която пое удара
от бежанската вълна, се оказаха доброволците и неправителствените организации, които в много
кратки срокове успяха да реагират и да запълнят празнините от бавно задвижващата се и осеяна
с проблеми държавна система. Организацията им е безпрецедентна и продължава да бъде първи
и най-ефективен партньор на институциите в търсенето на спешни решения за всяко дете, всяка
бременна жена, всеки човек, потърсил спасение у нас.
Хроничните недостатъци на системата за закрила в България и колапсът на част от структурите
изпъкнаха като отворена рана. Липсата на политическа воля и неспособността на предишните
управления да проведат качествена и пълноценна реформа, да поправят дългогодишно трупани
дефекти и да инвестират в услуги и човешки ресурси, доведе до ситуация, в която в кризисен момент няма почти никакъв капацитет за справяне с остри проблеми. Това постави съвсем новото
правителство в изключително неизгодната позиция да решава спешно казуси, които са били занемарявани системно от години, за да може да се справи с нуждите на децата бежанци, без да спира
да осигурява грижа и подкрепа за всички други деца в България.
Ние от Национална мрежа за децата правим всичко възможно да подпомагаме работата на държавата в тази ситуация, защото вярваме, че всяко дете у нас, независимо от своята история и произход,
трябва да бъде подкрепено максимално и според нуждите си. В същото време смятаме, че именно
сега, в ситуацията на невиждана поредица от изпитания, е моментът да се обединим и консолидираме като нация и да използваме случая да поправим всички грешки на миналото. Няма повече
време и място за отлагане на ключовите реформи. Изборът, който правим днес, е цивилизационен
избор за държавата ни. Той ще предопредели нашето бъдеще като нация в семейството на европейските народи, за които човешкият живот, правата на децата, мирът и благополучието за всички
хора са висша ценност. Необходимо е тук и сега да вземем важните решения за своите деца и за поколенията напред, за да направим така, че държавата ни да работи в тяхна полза, за да не се окажем
зад нова Желязна завеса, но не политическа или икономическа, а информационна и светогледна.
Повече от всякога сме убедени, че девизът на Национална мрежа за децата Промяната в едно дете
променя България ни дава правилната посока, в която продължаваме да работим всеки ден с всеки родител, експерт, политик и общественик, който вярва, че отношението ни към децата е най-голямото ни мерило за човечност.
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Методологически бележки
„Бележник 2022: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ е единадесетото издание на годишния доклад на Национална мрежа за децата. Документът оценява реализирането, в рамките на календарната 2021 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 правителството, 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: Участие на децата, Благосъстояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на
насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование,
Спорт, култура и свободно време. Чрез избраните теми и включените подтеми се
стремим да обхванем в пълнота правата на децата във всички сфери на техния живот.
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, важни 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. От друга, извеждаме и самостоятелна тема, която засяга и илюстрира ситуацията в страната с гарантирането на правата на децата в конкретната година. Тази година
поставяме като акцент на броя управлението в състояние на криза в контекста както
на пандемията от КОВИД-19, така и на политическата криза през 2021 г. и вече достигналата България към публикуването на настоящия доклад криза с бежанската вълна
в следствие на войната в Украйна. В този анализ се опитваме да очертаем доколко
готови са системите на социалната закрила, здравеопазването, образованието да се
справят с постоянно връхлитащите ги предизвикателства и как системните проблеми се превръщат в крах на цели структури под натиска на неочакваните промени.
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 2021 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 2021 г. и първите
месеци на 2022 г., поместените данни се отнасят за 2020 г. и 2021 г. Когато липсват
достъпни данни, използваме 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.
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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,
от техните родители, както и хората, чиято роля е да ги подкрепят – учители, здравни
и социални работници и др. Без претенции за представителност и изчерпателност,
в началото на 2022 г. повече от 160 деца и възрастни споделиха в анкета „Бележник
– как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“ факти и мнения за своя опит в областта на здравеопазването, образованието, правосъдието и
семейството.
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 решения 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 развитието
през изтеклата година по отделните теми.
Оценяването е аналогично на това в образователната система и се базира на шестобалната система. В настоящия 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 деветте 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 анкетата
„Бележник – как децата, родителите и професионалистите
оценяват държавата?“
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НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Скáлата 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.
Скáлата 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.

–
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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 2022
Средна оценка в предишните доклади
Теми

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Участие
на децата

3.08

3.06

3.00

3.50 2.83*

1.
Благосъстояние
на децата

3.04

3.19

2.50

3.00

2.60

2.86

2.91

3.06

2.97

2.71

2.88

2.
Семейна среда
и алтернативни
грижи

3.09

3.12

3.00

3.50

2.53

3.01

3.02

2.61

2.98

2.93

3.14

3.
Закрила на
детето от всички форми на
насилие

3.07

2.50

2.50

3.00 2.83*

4.
Правосъдие

3.28

3.10

3.00

2.50

3.05

3.45

3.30

2.90

3.44

3.56

5.
Ранно детско
развитие

3.32

3.22

3.00

3.50 2.33*

6.
Детско здраве

3.17

3.09

3.00

3.50

3.19

3.64

3.58

3.31

3.21

2.38

2.79

7.
Образование

3.65

3.71

4.00

4.00

3.02

3.44

3.45

3.62

3.11

3.00

2.68

8.
Спорт, култура
и свободно
време**

2.98

2.75

Средна
оценка
на Бележник
2022

3.18

3.09

2.79

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 в посочената област се проследяват от издание Бележник 2021.

Оценки Бележник 2022
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Какво ни казват ОЦЕНКИТЕ?
Участие на децата
Оценката на темата e 3.08
Участието на децата все още не се разпознава нито като тяхно право, нито като инструмент за подобряване на политиките за деца. През втората година на пандемията
(и трета учебна) възможностите за включването им в различни форми на консултации и допитвания беше още по-ограничена. Анализите на въздействието на изолацията върху децата ясно показва, че решенията, които влияят пряко на живота им,
са вземани без допитване до тяхното мнение, което води до чувство за разочарование и омаловажаване от възрастните. Все още се отчита недостатъчно разбиране на
специалистите, работещи с деца, включително и учителите, за смисъла и целите на
детското участие и гражданското образование.

1. Благосъстояние на децата
Оценката на темата e 3.04
Политическата криза през 2021 г. не позволи развиването на никакви последователни политики за изкореняване на детската бедност и социалното изключване.
Националната стратегия за детето не беше приета, но стана част от коалиционното
споразумение на правителството, сформирано в края на годината, като даде политическа заявка за ясен ангажимент на държавата за изпълнение на задълженията
към децата. В контекста на поредицата от кризи – пандемична, политическа, а в
началото на 2022 г. – бежанска и военна, колапсът на всички системи и особено закрилата на детето, стана очевиден. Следваща крачка в тази посока трябва да бъде
реформата във всички сфери, ангажирани с детското благосъстояние, повишаване
на ефективността на междусекторната работа, подобряване на механизмите за събиране на данни и анализ, както и категоричен приоритет за прекъсване на поколенческата бедност.

2. Семейна среда и алтернативни грижи
Оценката на темата e 3.09
И през тази година продължиха бавните процеси на деинституционализация. Не
бяха закрити последните четири големи дома от стар тип, поради забавяне в изграждането на новите услуги и неефективни процеси на национално и общинско
ниво. Продължават системните проблеми, свързани с приемната грижа и осиновяването, около които има както бюрократични трудности, така и чисто комуникационни такива, свързани с негативния им образ в обществото. Опасенията за вторична институционализация и неуспеха на системата да подкрепи израстването на
децата в семейна или близка до семейната среда, показват спешна необходимост
от изработване на цялостна визия за семейна политика и подкрепа на децата и
родителите.

3. Закрила на детето от всички форми на насилие
Оценката на темата е 3.07
Проблемът с липсата на единна система за регистриране на случаи на насилие над
деца става все по-остър и очевиден, като блокира възможностите за пълноценен
анализ на ситуацията и разработване на адекватни политики за превенция и закрила. Кризисната ситуация извежда на показ липсата на цялостна държавна визия и
политика за координирано институционално адресиране на насилието над деца. Все
още няма достатъчно на брой и достъпни общи и специализирани услуги за деца,
пострадали от насилие, а енергийната криза в края на годината постави под въпрос и
функционирането на наличните. В същото време случаите на насилие срещу и между
деца нарастват прогресивно и стават все по-публично тиражирани. Има остра нужда от спазване на етичните кодекси и поведение на медиите, които стават рупор на
изключително негативни послания спрямо децата, нарушават правата им и поставят
фокус единствено върху санкциите и наказанията, но не и върху необходимостта от
превенция и подкрепа.
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4. Правосъдие за деца
Оценката на темата е 3.28
Поради политическата криза, продължила през цялата 2021 г., не беше възможно да се
работи по-активно застъпничество за приемане на ново законодателство в областта на
детското правосъдие и придвижване на Закона за възпитателните мерки спрямо лицата,
извършили като непълнолетни престъпления или административни нарушения. С формирането на ново правителство в началото на 2022 г. беше заявен ясен ангажимент от министъра на правосъдието, че проблемът е разпознат като ключов и неговото решаване е
критично важно. Очакваме в кратък срок да бъдат направени необходимите постъпления
за отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

5. Ранно детско развитие
Оценката на темата е 3.32
И през изминалата година не бяха направени постъпления за възобновяване на работата и приемане на Стратегия за ранно детско развитие, която е от ключово значение за
създаването на споделено разбиране по темата. Майчиното и детското здраве все още
се адресират твърде повърхностно и частично, не съществуват достатъчно на брой и
широкодостъпни подкрепящи услуги, което би предотвратило редица от проблемите
на детското здраве и развитие в зародиш. Като основен проблем се очертават огромните регионални и етнически диспропорции, които предпоставят изключително неблагоприятна житейска перспектива за много деца. Няма устойчиво финансиране в областта
на ранната детска интервенция, а кадровата политика по отношение на всички специалисти, работещи в сферата на ранното детство, практически липсва.

6. Детско здраве
Оценката на темата е 3.17
Политиките на държавата не поставят достатъчно ясен фокус върху детското здраве, което
е видно по липсата на отделна педиатрична стратегия, която да обхваща всичките му аспекти. Отсъства изобщо регионална насоченост на здравните политики за преодоляване на
проблемите с достъпа до здравеопазване, детската смъртност и уязвимостта на определени групи. Здравните услуги за редки и хронични заболявания са силно централизирани
в столицата и големите градове. В страната живеят много деца, които получават здравна
грижа едва когато здравето им е сериозно влошено. И през 2021 г. не беше изготвен цялостен анализ на нуждите на детското здравеопазване, на който да се базира и заданието
за изграждане на Национална педиатрична болница, макар че нейното създаване залегна
в коалиционното споразумение на правителството, заедно с осигуреното финансиране.

7. Образование
Оценката на темата е 3.65
Продължаващата пандемия задълбочи и без това силните неравенства в достъпа и качеството на образованието, но не се забелязва желание у отговорните институции да
изследват и противодействат на причините за това. През 2021 г. в разрез с всички препоръки на световните и европейските здравни организации, българските ученици отново
прекараха огромна част от учебното си време в дистанционно обучение. В следствие на
това мотивацията, чувството за принадлежност и ефективността на научаването спаднаха още повече както за учениците, така и за учителите. Не се наблюдава и реален фокус
върху ефикасни мерки за преодоляване на дефицитите, създадени от ненужно дългата
изолация. Няма заявка за разпознаване на важността и качествено интегриране на различни интердисциплинарни теми като дигитално-медийната грамотност и здравното и
сексуално образование в общия учебен план.

8. Спорт, култура и свободно време
Оценката на темата е 2.98
Културата и изкуството все още не се използват като инструменти за постигане на учебни цели. Липсва цялостна политика за развиване на детския спорт и детските спортни
клубове от най-ранна възраст, а заедно с това и подходящи условия за спорт и игри на
открито и закрито, особено в малките населени места и центровете на големите градове.
Какво ни казват оценките?
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Няколко кризи белязаха изминалата 2021 г. – здравна, политическа и обществена. В съчетание с
неяснотата по отношение на лидерството в политиките за деца и семейства и десетилетие на регрес на системата за закрила на детето, се стигна до ситуации на остра невъзможност за адекватна
реакция и подкрепа спрямо деца, изпаднали в затруднение. Това продължава да обрича усилията
на държавните институции по отношение на грижата за децата на ниска ефективност и ограничаване до кризисни реакции и единични мерки със силно ограничен резултат.
За трета поредна година липсата на стратегически план по отношение на политиките за деца
и подкрепа на семействата остави държавните ангажименти в тези области без ясна визия
и цел, а отделните предприети действия бяха по-скоро спорадични и силно ограничени. Отново на преден план излязоха системни проблеми като липсата на координация между основните
обществени сектори, ангажирани с подкрепата на децата и семействата – социален, здравеопазване, образование. Продължава да липсва разбиране за необходимостта от цялостна политика
за подкрепа на семейството. Въпреки повтарящите се препоръки на Комитета на ООН за правата
на детето, в България липсва орган, който да има реални правомощия за координация и контрол
на държавната политика за гарантиране на правата на детето. Липсва изискване за оценка на въздействието върху децата на законовите и политическите решения.
Двадесет години след своето създаване Държавната агенция за закрила на детето има поскоро символно, отколкото функционално значение. Гражданите продължават да не различават отделните структури в системата за закрила. Конкретните мерки в тази посока са въпрос
на политическа воля, която до този момент се е изразявала само и единствено чрез декларации
без предприети действия. Ефективното функциониране на ДАЗД е непрекъснато затруднявано
зависимо положение от МТСП чрез бюджетната подчиненост, но и от
поради фактическото
присвояване на функциите от АСП чрез последователните промени на Устройствените правилници на двете агенции. Липсва политическа воля за разрешаването на този конфликт, но представителството на АСП в правителството, чрез министъра на труда и социалната политики, дава
безспорно предимство на АСП.
Активните дезинформационни кампании през 2019 и 2020 г. около проекта на Стратегия за детето
и Закона за социалните услуги и силното политизиране на темата доведе до практическа парализа на всякакви усилия за реформа в системата за закрила на детето. Наред с функционалните
проблеми, системата работи и с определение за „дете в риск“, формулирано преди повече от 20
години. По същия начин, макар Законът за закрила на детето да изисква осигуряване на „най-добрия интерес на детето“, приложението на това изискване остава под въпрос поради липсата на
единна методология за оценка.
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Повече от 20 години след създаването на системата за закрила на детето, професията на социалните работници, чиято роля е да бъдат първите откликващи и проследяващи случаите на деца в
риск, е с нисък престиж и липса на възможности за развитие и квалификация и се упражнява в
недобри, често унизителни условия на работа. От години на дневен ред стоят въпроси като липсата на програма за въвеждащо и продължаващо обучение на социалните работници, стандарти
за социалната работа и средната натовареност на работещите в отделите за закрила на детето в
териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане. Макар средната натовареност
на социалните работници да е намаляла от 124 случая през 2011 г. – до 35 случая на един социален
работник през 2021 г., то все още има над петнадесет области, в които един социален работник
отговаря за два пъти повече случаи и шест области, в които един социален работник проследява и
взема решения за над 100 случая на деца. Нещо повече, намаляването на натоварването на социалните работници не се дължи на повишаването на техния брой – ако през 2008 г. общо в отделите
за закрила на детето са работили 810 социални работници, то през 2021 г. те са 838. Така социалните работници, които отговарят за преценката на риска за едно дете при подаден сигнал и чиято
роля е да предприемат мерки за закрила, ако са необходими такива, остават без значима промяна
по отношение на грижата за психичното, емоционалното и физическото си съхраняване, а мотивацията на младите хора да се посветят кариерно на социалната работа остава под огромен въпрос.
Друг съществен проблем е създаването на единна база данни за проследяване и анализ в системата за закрила на детето. Налице са съществени разминавания в данните на различните
институции, включително и по теми, които изискват анализ и вземане на стратегически решения като насилието над деца. Подобна е ситуацията и по отношение на данните на Държавната
агенция за закрила на детето и Държавната агенция за бежанците за броя на непридружени
деца бежанци, което поставя под въпрос и капацитета на системата за проследяването и оказването на необходимата закрила.
Системите на детското здравеопазване и образование също не бяха готови да посрещнат трудностите, пред които се изправиха децата вследствие на кризата като приоритизират техния найдобър интерес. Нещо повече, в контекста на мерките срещу КОВИД-19, единствената постоянно
проследявана и прилагана мярка, беше налагането на дистанционната форма на обучение за учениците при отворени заведения и барове и липса на каквото и да било спазване на мерките за
възрастни, въпреки множеството данни за щетите, която тази форма нанася както на академичните постижения, така и на мотивацията и психичното здраве на децата. Друг пример за отсъстващата координация между институциите е практическата липса на информация по отношение на
децата, чиито родители са починали от КОВИД-19, както в Министерството на здравеопазването,
така и в Агенцията за социално подпомагане, което прави планирането на каквито и да било други
специфични мерки за закрила и подкрепа практически невъзможно.
Липсата на спешни и дългосрочни мерки за цялостна политика за гарантиране на правата и
благосъстоянието на децата и по-специално, липсата на реформа в системата за закрила на
детето, която вече не успява да посреща съществуващите случаи, би довела до катастрофални последици при следващи такива и особено при появата на по-голям брой случаи на
деца, имащи нужда от мерки за закрила и подкрепа.

Препоръки
Да се гарантира оперативна независимост на
Държавната агенция за закрила на детето или да се
създаде нов орган с реални правомощия за координирането на политиките за деца и семейства в България. Такъв би могъл да бъде Министерство на детето
и семейството и/или институцията на Детски омбудсман;
Да се изработи и приеме Стратегия за детето,
която да формулира визия и цел по отношение на
междусекторните и секторните политики за деца и
да планира мерки за осигуряването на разгърната
система от услуги с лесен достъп, ползващи се с доверие от родителите, за осигуряване на нисък праг и
превенция на настъпването на сериозни рискове за
детето;
Да се преразгледа съдържанието на понятието
„дете в риск“, така че да отговаря на съвременната
ситуация, като включително се направи анализ на
основните рискове за децата днес и факторите, кои-

Управление в криза

то стоят зад тях; да се раздели работата за закрила от
работата в подкрепа на децата и семействата;
Да се предприемат спешни мерки за осигуряване на достойни условия на работа и квалификация на
социалните работници, включително по отношение на
въвеждане на професионални стандарти за социална
работа, методика за управление на случаи, изисквания
за специализирано висше образование, въвеждащо и
продължаващо обучение, мониторинг, супервизия и
др.;
Да се планира непрекъсната информационна кампания по отношение на правата на децата, особено на
тези, в уязвимо положение – децата с увреждания, момичетата, където се практикуват ранни бракове, децата в повишен риск или жертви на насилие и пр.;
Да се развиват ефективни платформи за участие
на децата във формирането на училищните политики,
образователните програми, местните решения и др.
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Среден брой отворени случаи по ЗЗДет. и ППЗЗДет.
на един служител, по които е работено

Среден брой отворени случаи
на един служител за страната

35

Среден брой случаи на един служител
за област Сливен

88

Среден брой случаи на един служител
за област Смолян

Среден брой случаи на един служител
за област София-град

18

24

Среден брой случаи на един служител
за област Хасково

Среден брой случаи на един служител
за област Ямбол

45

92

Източник: Писмо на АСП в отговор на въпросник на Институцията на омбудсмана на Република България
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Европейската детска гаранция
Европейската гаранция за детето е инициатива на Европейската комисия като логично
продължение на политиките, заложени в Стратегията на ЕС за правата на детето. Целта
на Детската гаранция е да осигури достъп до здравеопазване, образование, ранни детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим за най-уязвимите групи
деца в ЕС, като така редуцира дела на децата, живеещи в бедност и социално изключване на територията на Съюза. Намерението на Европейската гаранция за детето е да
прекъсне цикъла на поколенческа бедност, който води до отпадане от образование,
влошаване на здравния и социалния статус и трайно негативни перспективи за развитие през целия живот. Европейската гаранция за детето е насочена към деца с
увреждания, деца бежанци и мигранти, деца, настанени в алтернативна грижа,
деца с малцинствен расов или етнически произход (особено роми), деца, които
изпитват тежки жилищни лишения, и деца в несигурна семейна среда.
През 2021 г. не беше проведена информационна кампания за популяризиране на Европейската детска гаранция. Заради политическата криза едва през третото тримесечие по инициатива на министъра на труда и социалната политика беше сформирана
работна група за разработване на Национален план за действие за изпълнение на
Гаранцията за детето. В нея бяха поканени над 40 експерти от всички министерства,
агенции, неправителствени организации, представители на бизнеса, УНИЦЕФ България, представители на академичните среди и изследователи. Групата проведе няколко
срещи през октомври и ноември 2021 г., като в резултат създаде схематична рамка на
Националния план, но поради последвалите кризисни ситуации след излъчването на
редовно правителство работата по него беше замразена и България не успя да спази
срока за предаването му към ЕК – 15 март 2022 г. Едва през март 2022 г. беше излъчен
и Национален координатор на Гаранцията – заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.
От съществено значение е всички заинтересовани страни и преди всичко държавните
институции, ангажирани с подготовката и изпълнението на Плана, да осъзнаят изключителната значимост на Европейската гаранция за детето като инициатива, която ще
отключи възможности за реално прекъсване на цикъла на поколенческа бедност, за
повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в риск, както и за създаване
на разбиране, че макар и родени в неблагоприятна социална среда, децата могат да
имат не по-лоша жизнена перспектива от всички свои връстници.
Чрез изпълнението на дейностите по Европейската детска гаранция държавните институции имат шанс да разрешат един от най-значимите проблеми, свързани с предоставянето на социални услуги, а именно – липсата на статистически данни за децата в
уязвими и рискови групи и липсата на адекватно междусекторно взаимодействие при
разрешаването на случаите на най-засегнатите от детска бедност и социално изключване. Един от механизмите за преодоляване на този проблем е създаването на система за междусекторен обмен на информация и сътрудничество между министерствата,
общините, доставчиците на социални услуги и НПО, работещи с деца и семейства, и
осигуряването на устойчиво финансиране.

Във връзка с въвеждането на Европейската детска гаранция в България младежите от програма
„Мегафон“ участваха във фокус-група, посветена
на една от темите на Гаранцията – жилищните
условия.

Те показаха интерес към темата за жилищните условия. Младите хора споделят като
чест проблем, с който са се сблъсквали, най-вече покрай братя и сестри – презастрояването, което създава затруднения пред децата да разполагат с пространства за игра.
От разговорите с тях става ясно, че са запознати, че липсата на отопление е сериозен
проблем за много деца и семейства в районите, в които живеят. Разказват, че някои от
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приятелите им не са имали достъп до интернет, поради бедност, но често учителите не
са вярвали, че това е причината за отсъствието на учениците. Най-честата тема, която
е свързана с жилищните условия и която младежите са обсъждали по време на пандемията от КОВИД-19, е пренаселеността. Причината е, че им се е налагало да делят
помещение с братя и сестри, което е затруднявало учебния процес. Участниците във
фокус-групата разказаха за това как някои родители са превърнали кухнята в стая за
учене по време на пандемията.
Младежите коментираха и липсата на пространство за уединение, което намират за
важно, тъй като всяко дете/млад човек има различни нужди, които може да не съвпадат с тези на останалите членове от семейството. Беше споделено и притеснение от
това, че родителите могат да слушат какво младият човек казва по време на уроците и
да оценяват както неговите/нейните възможности, така и тези на учителя. Понякога се
е случвало родители да молят младите хора да се грижат за по-малките деца в семейството и да проследяват как протичат онлайн уроците при тях. Последното за някои
от младежите е било доказателство за доверие, но за други – е преживявано като допълнително натоварване. Пренаселеността е довела до липса на тишина. При липса на
собствена стая често се е получавала микрофония или „преплитане“ на уроци. Според
младежите последното намалява концентрацията и повишава напрежението между
децата в семейството.
Младежите споделят, че, когато живееш в една стая с брат или сестра, се налага да споделяш това, което харесваш. По време на пандемията някои учители са преподавали,
заобиколени от децата си, което също е създавало затруднения по линия на концентрацията. Младите хора свързват темата за жилищните условия с две групи, към които
проявяват загриженост – децата в Украйна, които бягат от война, и децата и младите
хора в България, които имат различни двигателни увреждания. По отношение на децата, които нямат жилища в България, младежите смятат, че е много важно да им бъдат
предложени домове, в които има отопление, има пространство за усамотение (собствена стая), бюро за учене и лаптоп. Някои от младежите са участвали в организирани
кампании за събиране на средства с цел задоволяване на първите нужди на пристигащите от Украйна деца. По отношение на децата с увреждания младите хора смятат, че
кварталите, в които живеят, не предполагат те да могат да се придвижват лесно. Местата за забавление (детски площадки) също не са устроени така, че децата с двигателни
увреждания да имат достъп до тях в квартала, в който живеят.
Най-честите проблеми, до които води пренаселеността, според младежите са тревожност, възникване на конфликти в семейството (между младежите и техните братя и
сестри, както и между родители и деца), проблеми в училище и различни форми на
насилие.

Препоръки
Да се насочи специално внимание към политиките за децата и целенасочен подход, който очертава
проблемите и поставя реален акцент върху детската
бедност и възможните решения в краткосрочен и
дългосрочен план;
Да се заложат изцяло нови и да се доразвият
съществуващите услуги за различните групи деца в
Националния план, като се използва широкият европейски и международен опит, а не да се повтарят
неработещи модели;
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Да се наложи отчетност и ангажираност от страна на националните институции и правителствените
агенции, които имат отношение към изпълнението на
Европейската гаранция за детето;
Да се осигури адекватно и прозрачно финансиране чрез европейските фондове и националния
бюджет, а националният координатор да може да
наблюдава и оценява бюджета, с оглед ефективното
изпълнение на Гаранцията за детето.

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА
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УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА
Среден 3.08
 ипса на споделена визия за същността
Л
и значението на детското участие на национално ниво;
Ограничен достъп до качествено образование
и почти пълна липса на възможности за
детско участие поради продължаващата
пандемия и дистанционно обучение;
Липса на разбиране у професионалистите,
работещи с деца, и институциите за необходимостта от участие на децата на всички нива.

„Децата от ранна възраст трябва да имат право на глас и да бъдат учени какви са правата и задълженията им, как се поема
отговорност. За това не са нужни специални предмети и преподаватели, а общество, готово да поеме отговорност за възпитанието на децата.“
„Да се вслушваме повече в това, което ни казват децата. Да има
чуваемост.“
	
Анкета „Бележник 2022“

Смисленото детско участие остава непознато като понятие за широката общественост в България и през
2021 г. Поради това дебатът по устойчивостта на процесите, свързани с детското и младежко участие и неформалното гражданско образование, не получава необходимото внимание. Основните предизвикателства са
свързани с нагласите в обществото и институциите, че
децата нямат способността да бъдат достатъчно самостоятелни личности, имащи право на мнение по директно засягащи ги въпроси и политики. Децата остават
слабо информирани за собствените си права в голяма
степен заради липсата на достъп до разбираема за тях
важна обществена информация.
Въпреки първоначалното одобрение на проекта за
Национална стратегия за детето (2019-2030), вече три
години България не разполага с действаща такава след
блокирането през 2019 г. УНИЦЕФ България отчита
в годишния си доклад1 все повече предизвикателства
пред стремежа на държавата за опазване на детските
права и заради световната пандемия – особено в борбата срещу насилието над деца. Негативни тенденции
от продължаващата пандемия отчита и анализът на
Института за изследвания в образованието за учебната
2020/2021 г.2 в посока правото на децата за достъп до
качествено образование, ключово за личностното им
развитие и бъдещи граждански умения.
Въпреки предизвикателствата, стремежът на държавата за опазване правата на децата през 2021 г. е фокусиран върху изпълнение на плановете за въвеждане на
Европейската детска гаранция и на Националната стратегия за младежта (2021-2030) по препоръка на Съвета
на Европа. Държавната агенция за закрила на детето
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(ДАЗД) и Министерството на образованието (МОН), със
сериозната подкрепа на неправителствения сектор
и международни организации, остават структурите с
водеща роля и отговорност за развитието на детското
участие и запознаване на широката общественост с основните му принципи.
Членовете на Съвета на децата (СД) към ДАЗД стартираха успешно участието си в пилотния за страната ни
проект за Европейска детска гаранция с фокус върху
осъществяване на авторски изследвания по смислени
за децата и техните общности проблеми. За първи път
беше учреден и Алумни клуб на Съвета на децата към
председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а през месец октомври членовете на СД участваха
в среща с представител на УНИЦЕФ България с фокус
върху развиване на онлайн платформата за търсене
и даване на обратна връзка от децата по важни за тях
проблеми – U-Report. Обсъдени бяха и възможностите за детско участие по темите за безопасен интернет
и медийна грамотност, а от член на СД бе отправено и
предложение към МОН за изменение на Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби, с които да се гарантират правата на
тези деца.3
В подкрепа на младежките политики официално стартира Националната стратегия за младежта (2021-2030) с
фокус върху овластяването на млади хора между 15-29
години за личностното им развитие. Изпълнението на
стратегията през следващите десет години ще се проследи чрез годишни отчети за реализиране на плановете за действие и доклад за младежта.

В отговор на препоръките от „Бележник 2021“ от МОН
споделят за проведени над 20 000 обучения по оперативна програма ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, част от които са свързани с темите
за повишаване компетентностите на педагогическите
специалисти по отношение на изграждане на позитивна училищна среда, предоставяне на равен достъп
и осигуряване на разнообразни възможности за подостъпно за децата образование, подкрепа за личностното им развитие и опазване на техните права.4 Все
още неопровергани остават и отправените съмнения
по време на коалиционните разговори по тема „Образование“5 на 24 ноември 2021 г., както и от страна на
Фондация Заедно в час, във връзка с ефективността и
целесъобразността на част от проведените обучения и
квалификации, както и към самите провеждащи ги организации. От фондацията продължават да настояват за
ревизия на начина, по който се провежда първоначалната и продължаващата педагогическа квалификация.
Необходимо е да се постави фокус върху уменията и
нагласите на педагогическите специалисти за демократизиране на българското образование, което по-ефективно да овластява учениците и да дава възможност
за промяна на училищната култура, която да развива
гражданските умения във всяка класна стая и по всяка
една учебна дисциплина – не само в час по гражданско
образование, който е включен в учебната програма на
много късен етап от обучението.
В годишния доклад на Фондация Заедно в час6 са застъпени и основните изводи от анализа на Института
за изследвания в образованието 2020/20212, в който е
наблегнато и на негативното влияние, което продължаващата пандемия хвърля върху резултатите и ангажираността на учениците в училище, върху достъпа им до
качествено образование и нарушените възможности за
упражняване на детско и младежко участие и неформално образование – сериозно е нарушено правото на
децата и младежите за свободно събиране по интереси.
Въпреки отчетената липса на национална стратегия по
темата, и през 2022 г. България ще изпрати свой представител в Детския съвет на Eurochild7.
На първото си заседание за годината Съветът на децата към ДАЗД изразява мнение за липсата на достатъчно внимание и подкрепа от страна на местната власт
по посока развитие на детското участие. В подкрепа на
изразената позиция от СД са и данните на УНИЦЕФ от
доклад за картографиране на инициативите в България8 за развитие на уменията на децата чрез социални
иновации, предприемачество и финансова грамотност.
Докладът цели да идентифицира пропуски, потенциални възможности и области за по-нататъшно усъвършенстване програмите на местната власт с особен
акцент върху уязвими групи юноши и младежи. Необходимо е наличие на пространства за младежи, където последните да се събират и да прекарват свободно
време. Пространствата може да бъдат използвани и за
провеждане на обучения в участие и гражданско образование, което е извън стандартните програми, включени в учебния план.

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА

На среща на СД с д-р Елеонора Лилова – председател
на ДАЗД, е обсъден и въпросът с напредъка на държавата по политиките, свързани със защита правата на
децата. Отправена е препоръка за нуждата от анализ
на добрите практики, пропуските в законодателството и надграждане на механизмите за подкрепа между
отделните компетентни органи на местно ниво в контекста на защита на децата от насилие и правото им на
живот – основно право по Конвенцията за права на децата. Тревожна статистика в контекста на насилието над
деца е отчетена и в ситуационния доклад на УНИЦЕФ
България9, според който българското училище остава
мястото с най-много прояви на насилие и агресия –
близо 39% от българските ученици стават жертва или
участници в ситуации на предимно емоционално насилие и 30% – на физическо.

Няма адаптирани детски
версии на основни
документи, засягащи
детските права и
политики

Неясно остава и бъдещето на друго важно предизвикателство пред ефективното развитие на детското участие и в пряко нарушение на основно право от Конвенцията за правата на децата – държавните институции
не планират изработване на адаптирани детски версии
на основни документи, засягащи детските права и политики.10 ДАЗД11 в партньорство с гражданския сектор
остава структурата, която съдейства за адаптиране на
законодателството в областта на закрила на детето на
разбираем за деца и младежи език – ключов фактор за
информираното им участие в директно засягащите ги
местни и национални политики.

Към момента не се забелязва дори намерение децата с увреждания да бъдат включвани в теми, които ги касаят. Проблемът
е много дълбок и засяга както зачитането на правата им в обществото, така и в
семейството. Липсата на професионална
визия по отношение на участието на децата с увреждания e резултат на липсата
на данни, политическа воля и професионален капацитет в институциите.
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Препоръки
Да се създадат ясни критерии на национално
ниво за подготовка и подбор на новите педагогически кадри в предучилищното и училищното образование, включващи знания, умения и нагласи,
свързани с детското и младежкото участие и с принципите на Конвенцията за правата на детето;

Да се развие участието на деца и младежи на
местно и общинско ниво (включително на деца и
младежи от уязвими групи) – там, където те живеят и
учат, чрез активното им включване в местни парламенти и други управленски структури на общинско
ниво;

Да се засили подкрепата към професионалистите в сферата на образованието за прилагане на
подход, пряко обвързан с неформалното гражданско образование и с глобалните принципи за Гражданско образование на ЮНЕСКО;

Да се продължи засилването на комуникацията
на държавата с неправителствения сектор за обмен
на данни и информация за влиянието на световната
пандемия върху основните права на децата и тяхното прилагане и защита с цел устойчиво решаване на
предизвикателствата пред детското участие, живот
и личностно развитие.

Да се създадат младежки клубове в общините,
пряко подкрепящи свободното споделяне на мнения от страна на децата по важни за тях теми и политики, целенасочено включвайки и деца от уязвими
групи;
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1.
Благосъстояние на децата
Благосъстояние на децата
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Благосъстояние
на децата
Среден 3.04
Л
 ипса на цялостна политика за изкореняване
на детската и поколенческата бедност;
Л
 ипса на цялостна политика и визия
за повишаване на благосъстоянието
и подобряване на живота на децата;
Л
 ипса на мрежа от ефективни услуги
за подкрепа на децата и семействата
според индивидуалните им нужди и чрез
междусекторен подход.

„ Необходимо е към случая на дете в нужда да се подхожда индивидуално, а не да се следва стриктно „буквата на закона“, тъй
като много често именно тя ограничава възможностите за подкрепа на нуждаещите се. В такива случаи държавата прехвърля
отговорността на неправителствените организации и социалните услуги, които невинаги разполагат с ресурс да се отзоват
своевременно и да помогнат адекватно.“
„Политиките и мерките да не остават само на хартия! Институциите, заети с детското благосъстояние, са пълни с чиновници,
чиято „добре свършена работа“ се състои в списване на документи, без разбиране и вникване в проблемите на деца и родители, като често и неспазването на нормативната рамка от
страна на държавата е окей.“
Анкета „Бележник 2022“

Демографска картина, детска бедност и социално изключване
Демографски данни, 2020 г.12
Раждания

Коефициент
на раждаемост

Тотален коефициент
на плодовитост

59 440

27.5 г.

Общо 8.5

Общо 1.56

Град 8.6, село 8.2

Град 1.46, село 1.83

59 086

средна възраст на
майката при раждане
на първо дете

живородени деца
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Възраст на майката

Естествен прираст

-6.7‰

-9.5‰

Починали деца на възраст под 1 година
през 2020 г. по области
7

2

3

10

2020
4

11

5

2019
31

3

5

11

12
8

15

4

34

25

14

25
9

14
3

7

1 313 252
Население 0-19 г.

10

3

15

7

4

Общо починали

Източник: НСИ

301 деца

Тази графика ясно показва диспропорцията в нивата
на детската смъртност до 1 г. в различните области на
страната. Докато общият коефициент за страната върви трайно надолу, в определени региони като Сливен и
Пловдив тя е критично висока, което се дължи основно
на системни проблеми в достъпа до майчино и детско
здравеопазване в ромската етническа група, както и в
невъзможността на системата на закрила адекватно да
подкрепя семействата, поколенческата бедност и изключително лошите жилищни условия. Необходимо е
държавата да вземе спешни мерки, фокусирани върху
директна работа с тези рискови групи, както и за идентифицирането на т.нар. „джобове на бедността“ в гетоизирани райони, нуждаещи се от спешна интервенция.
В допълнение, диспропорцията в педиатричната грижа,
недостигът на специалисти и твърде централизираната
здравна система също трябва да бъдат преосмислени
и реформирани чрез децентрализация, ресурсно обезпечаване и създаване на мобилни услуги според нуждите на детското население. Такива възможности дава
финансирането по Европейската детска гаранция –
механизъм, на който се залагат големи очаквания за
справяне с тези отдавна натрупани проблеми.

цата остава в застой. Децата, живеещи в бедност, са изправени не само пред материални лишения, но и пред
множество трудности при достъпа до различни основни услуги. Рискът от бедност и социално изключване
сред децата в България е значително по-висок от този
сред възрастните в трудоспособна възраст (27.5% за 16
– 64-годишните), но по-нисък от този сред възрастните
хора (49.5% сред тези на възраст над 64 години).

Детска бедност и социално изключване

Нивата на детска бедност в България са изключително високи при родители с ниска степен на или без
образование (85%)15. За сравнение, сред родителите
със средно образование делът на засегнатите от бедност деца е 28.3%, а сред тези с висше образование
делът е 9.3%. Освен това едно на всеки десет деца под
18-годишна възраст в България живее в домакинство,
в което нито един възрастен не работи. Бедността
сред безработните в страната е изключително висока (53%)16, което е най-високият дял сред държавите
членки на ЕС. От 2015 г. насам не се наблюдава значителен спад на този дял. Тези тенденции са тревожни, тъй като децата, израстващи в семейства с ниска
степен на образование и в трайна ситуация на безработица, са изправени пред висок риск от живот в
бедност, т.нар „капан на бедността“. Предоставянето
на благоприятни битови условия и среда, в която децата да сe насърчават да посещават училище, са едни
от основните фактори за избягване или излизане от
капана на бедността.

България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с
най-високите нива на детска бедност. По данни за 2020
г. от изследването на доходите и условията на живот
(EU-SILC) над една трета от децата в България или 440
хиляди деца под 18-годишна възраст живеят в риск
от бедност и социално изключване (36.2%)13. Рискът
от бедност или социално изключване се определя
като дял от населението, при което важи поне едно от
следните три условия: живеещи под прага на бедност,
живеещи в ситуация на тежки материални и социални
лишения, живеещи в домакинство с много ниска интензивност на работа. Сред държавите членки на ЕС единствено Румъния има по-високи нива на бедност и социално изключване сред децата (41.5%), като средното
ниво за ЕС е 24.2%. От 2016 до 2018 г. делът на децата,
живеещи в риск от бедност и социално изключване, в
България бележи значителен спад (от 47.9% до 36.2%),
но от началото на кризата през 2019 г. тази тенденция
е прекъсната и относителният дял на бедност сред деБлагосъстояние на децата

За 3.3% от децата нито една от потребностите по 13-те показателя не може да бъде
удовлетворена по финансови причини.

Въпреки че е налице известен спад спрямо 2019 г.,
всяко четвърто дете не може да си позволи участие в
училищни екскурзии, дейности и тържества, за които
се плаща; всяко четвърто дете няма втори чифт обувки,
подходящи по размер, независимо от сезона.14
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Рискът от бедност и социално изключване при различни възрастови групи
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Деца под 18-годишна възраст в риск от бедност и социално изключване

36.2%
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(440 000 деца) България
41.5%

41.5%
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Румъния
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деца под 18-годишна
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домакинство, в което
нито един възрастен
не работи. Бедността
сред безработните
в страната е
изключително висока
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бедност деца сред
родителите с ниска
степен на или без
образование
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бедност деца сред
родителите със
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Риск от бедност в семейства

64.7%
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семейства с три или
повече деца

в едночленни
семейства с едно
дете
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1 от 4

1/4

Всяко четвърто
дете не може да си
позволи участие в
училищни екскурзии,
дейности и тържества,
за които се плаща.

от интервюираните
роми и техните деца
живеят без течаща
вода в жилището и
поне веднъж месечно
някой си ляга гладен

Всяко четвърто
няма втори чифт
обувки, подходящи по
размер, независимо от
сезона.

Рискът от бедност и социално изключване е също така
значително висок сред децата, израстващи в многодетни семейства17 с три или повече деца (64.7%), както и в
едночленни семейства с едно дете (50.5%) в сравнение
с други домакинства с деца.
Нивата на бедност са също притеснително високи сред
етническите малцинства в България. Според проучване18 на Агенцията на Европейския съюз за основните
права трима от всеки четирима души от ромски произход в България живеят под националния праг на риска
от изпадане в бедност, който е 60% от годишния медианен доход след социалните трансфери. За сравнение,
средно в България делът от населението, изложено на
подобен риск, е 4 пъти но-нисък.
По данни на доклада на УНИЦЕФ „Не/равно детство“19
рискът от бедност има различни измерения при различните етнически групи. Единствената етническа група, в която делът на бедните превишава този на небедните, е ромската, при това два пъти (66.2% бедни към
33.8% небедни); а когато става дума за риск от бедност и
социално изключване, разликата се увеличава до четири пъти (79.4% в риск спрямо 20.6% без риск). Регионалният профил на детската бедност показва, че през 2020
г. рискът от бедност или социално изключване сред децата 0-17 г. е най-нисък в Югозападния район (26.6%),
следван от Северен централен и Североизточен район
с почти сходни стойности (28.0% и 28.6%) и Южен централен район (35.9%). Значително по-високи нива на
бедност са отчетени в Югоизточния (43.6%) и Северозападния район (47.4%). През 2020 г. оценката на риска от
бедност сред децата на областно ниво показва, че той
е най-висок в Сливен (47.5%), Видин (46.5%), Монтана
(43.5%) и Ямбол (40.9%). София-област (8.3%), Габрово
(8.0%) и Разград (2.8%) са с най-ниски стойности на показателя20.
Според второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз21 една
четвърт от интервюираните роми в България и техните
деца живеят в домакинства без течаща вода вътре в жилището, и в такива, в които някой е трябвало да си легне
гладен поне веднъж през изминалия месец. Невъзможността сред някои домакинства да се покрият дори основни нужди, като например прехрана, е изключително

тревожна ситуация и може да се отрази неблагоприятно върху развитието на децата им. Освен това почти
едно на всеки 10 деца от ромски произход в България
в задължителна училищна възраст не посещава училище, а сред тези, които се обучават, голяма част (60%)
посещават училища с висока степен на сегрегация (т.е.
училища, в които повечето съученици са роми), което
задълбочава икономическата и социалната маргинализация на тези групи от населението.

Държавен план за справяне с бедността
сред децата
България е единствената страна в ЕС, която няма стратегически документ, насочен към подкрепа на децата.
Националната стратегия за детето 2019-2030 г., която
бе замразена, все още не е приета. Според скорошен
анализ на европейската мрежа Eurochild22 върху инициативата Европейска гаранция за детето съществуващите мерки за намаляване на бедността и подкрепа
на семействата в България не отдават адекватно значение на децата. Като цяло работата на националните институции срещу детската бедност е определена
като фрагментирана поради липсата на политическо
признание и разбиране, че детската бедност е проблем сам по себе си.
Съществуващата законодателна рамка, свързана със
социалното подпомагане, не създава благоприятни
условия за справяне с бедността поради неадекватното покритие на гарантирания минимален доход. Социалното подпомагане в България е устроено така, че да
не води до истинско „излизане от бедността“ за повечето от неговите бенефициенти, тъй като условията за
получаване на обезщетения са ограничени до много
малка група семейства и не постигат целта да доведат
до реална промяна в качеството на живот. Съществуват еднократни обезщетения за бременност и отглеждане на деца (включително тези, които не са свързани
с доходите на семейството) и месечни помощи, които
са свързани с доходите и посещаване на училище, но
тези мерки не успяват да редуцират адекватно неравенствата. Докато между 2015-2019 г. общите публични разходи за социално подпомагане са се увеличили

Оценка на риска от бедност сред децата на областно ниво, 2020 г.
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Благосъстояние на децата
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Регионалент профил на детската бедност
сред децата 0-17 г., 2020 г.

Северен
централен
Северозападен

47.4%

Североизточен

28%

Югозападен

28.6%
Югоизточен

26.6%

43.6%
Южен централен

35.9%

с повече от 25%, обезщетенията за раждане и отглеждане на дете са претърпели минимално или никакво
увеличение. Изключение прави помощта за отглеждане на дете през втората година, която беше увеличена
от 340 на 650 лв. от 01.10.2021 г.
Като част от кризисните мерки в подпомагането на семействата в контекста на пандемията бяха въведени
по-високи данъчни облекчения само върху доходите,
придобити през 2021 г. Размерът на еднократното облекчение за деца се получава в зависимост от броя
им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500
лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две – 9000 (сума
за получаване до 900 лв.), а за три и повече – 13 500
лв. (сума за получаване до 1350 лв.). Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв.
(сума за получаване до 900 лв.). Тази мярка обаче няма
характера на постоянен стимул и не е ясно дали ще
бъде продължена като част от цялостна политика.
В края на 2021 г. новото правителство направи постъпления за приемане в бюджета на изменения, които да
позволят отпадането на таксите за детски градини и
ясли за всички деца, считано от 1 април 2022 г.

Препоръки
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Да се създадат дългосрочни планове и политики за справяне с бедността и социалното изключване сред децата като се приеме Национална стратегия
за детето, в която да фигурират конкретни мерки за
координиране на дейността на държавните институции в борбата срещу детската бедност;

Да се насочат ресурси и усилия към идентифицирането и подпомагането на най-уязвимите групи
сред децата, като например тези, чиито родители са
с ниска степен на или без образование, деца, отглеждани от самотен родител, и тези, които принадлежат
към маргинализирани групи от населението;

България да разработи ефективен Национален
план по инициативата на ЕС за Детската гаранция,
който да осигури достъпа на децата в нужда до набор от ключови услуги, включително в сферата на
образованието и здравеопазването;

Да се реформира цялостно системата за социално подпомагане и подпомагане на семейства с деца,
като се въведат различни инструменти, включително
данъчни облекчения.

2.
Семейна среда
и алтернативни грижи
Семейна среда и алтернативни грижи
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Семейна среда и
алтернативни грижи
Среден 3.09
 ипса на цялостна визия и стратегия за
Л
подкрепа както на децата, живеещи в семейна
среда, така и на тези в резидентна грижа;
Липса на последователни и устойчиви
политики, включително комуникационни
такива, които да утвърждават позитивния
образ на осиновяването и приемната грижа;
Бавни и тромави процеси на
деинституционализация, висока степен на
бюрокрация, ограничен човешки ресурс и
капацитет.

„ По-добро взаимодействие между институциите, по-квалифицирани
кадри в системата за закрила на детето, по-адекватна подкрепа на
семействата.“
Анкета „Бележник 2022“

Визия за семейна политика
След повече от 10 години настоятелни действия от
страна на организациите членове на Национална
мрежа за децата за разработване на цялостна семейна
политика с ясни цели, мерки и дейности и възприемане на семейно-ориентиран подход във всички
области, засягащи детското благосъстояние – социално-икономически мерки, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, закрила на детето, социално
подпомагане и др., както и след два доклада, изследващи задълбочено темата – „Семейни политики на
Република България“23 и „Визия за семейна политика –
мнението на родителите, опитът на Европа и гледната
точка на психоанализата“24, българското правителство
все още не е приело и въвело в действие документ, който всеобхватно да разглежда и подкрепя благосъстоянието на семействата и децата.
На фона на демографската криза, поколенческата бедност, социалното изключване и различните неравенства – икономически, регионални, етнически и други,
заедно с предизвикателствата на външната среда, а в
последните две години и световната пандемия от КОВИД-19, нуждата от визия за семейна политика е крещяща. Политиките в България, доколкото засягат повърхностно темата за подкрепата на семействата, се
фокусират основно върху негативните тенденции в демографския прираст и раждаемостта, без да анализират в детайли причините за отрицателните тенденции,
високата миграция на млади семейства или съзнателния избор да имат по-малко на брой деца и/или те да се
раждат извън България. Все още не сме били свидетели
на политическа воля за реформи и дългосрочно планиране, която да надскочи демографската статистика и
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да предложи промени, свързани с условията на живот,
благосъстоянието и промяната на жизнената перспектива на младите хора, които желаят да създадат или
вече имат семейство.
След като през март 2020 г. пандемията от КОВИД-19
доведе до затваряне на всички детски градини и училища в България, това се отрази върху над 700 000
деца в предучилищна и училищна възраст и техните
родители. Според национално представително изследване, поръчано от УНИЦЕФ25, за да се проучат
икономическите, социалните, образователните, психологическите и организационни аспекти на въздействието на КОВИД-19 върху образованието, най-тежко
засегнати от дистанционното обучение са децата от
семейства, живеещи в бедност, и децата, чиито родители са безработни дълго време и/или икономически
неактивни. По време на затварянето родителите бяха
основният ресурс за подкрепа на децата, особено за
децата с увреждания. Въпреки това, само 20% от всички родители се чувстват напълно готови да подкрепят
децата си по време на дистанционното обучение, докато 50% от родителите споделят, че не успяват да се
справят. В същото време 3,5% от родителите изпитват
затруднения да покрият дневните разходи за храна,
а 40% се нуждаят от помощ при отглеждането на детето си, за да могат да ходят на работа. Пандемията
се оказа не просто здравна криза, а криза, свързана
с правата на децата, тъй като доведе до повишаване
на детската бедност и понижаване качеството на образованието, здравеопазването, услугите за детска и
социална закрила, особено за най-уязвимите. Децата
изпитаха трудности при достъпа до онлайн образо-

Икономическите, социални, образователни, психологически и организационни аспекти
на въздействието на КОВИД-19
(Според национално представително изследване, поръчано от УНИЦЕФ)
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се чувстват напълно
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вание, увеличаване на неравенството между богати и
бедни семейства, по-малко дейности на открито и повишен риск от домашно насилие. За огромна част от
децата пандемията доведе до сериозно влошаване на
психичното здраве – депресии, неврози, нежелание за
социално общуване.
В държавите от ЕС, които са начело на класациите за висок стандарт на живот и осигуряват равен шанс за всички деца, се забелязват общи тенденции по отношение
на инвестициите на значителен дял от БВП в развитието
на детски и семейни политики и подкрепа към семействата. По данни от доклад от 2016 г. на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), семействата в богатите държави разходват средно около
15% от нетните си приходи за услуги и грижи, свързани
с отглеждането и образованието на децата си. Напри-

мер семейство с двама родители в Дания отделя около
10% от доходите си за обезпечаването на 2 деца, докато в семействата само с един родител този дял пада до
3%, което показва колко голяма е подкрепата от страна
на държавата. Обществените разходи, свързани със семейни плащания в страните от ОИСР, с изключение на
САЩ, са средно 2.4% от БВП.
Като добър пример може да бъде посочена Швеция,
която е добре известна със своята цялостна семейна
политика, насочена към подпомагане на съвместяването на професионалния и семейния живот и благосъстоянието на децата. Тя е организирана около цели
като семейната икономическа сигурност и физическото
благополучие, правата на децата и равенството между
половете.

Кратка сравнителна справка между България и Швеция
(по данни на Евростат)
България
Дял на децата под 16 години,
изложени на риск от бедност или социално
изключване (2019 г.)

33.8%

Швеция

22.7%

Дял на децата на възраст между 0 и 3 години
посещаващи формални ОГРДВ (2019 г.)

1.0% (полудневно) и 16% (полудневно) и
18.7% (целодневно) 37.1% (целодневно)

Дял на децата на възраст между
3 и задължителната училищна възраст
посещаващи формални ОГРДВ (2019 г.)

5.8% (полудневно) и 23% (полудневно) и
82.7% (целодневно) 72.6% (целодневно)

Дял на заетите родители с деца
под 6 години (2019 г.)

85.2%
58.0%

Дял на децата под 6 години, страдащи
от тежки жилищни лишения (2019 г.)

14.9%

Семейна среда и алтернативни грижи

(бащи) и
(майки)

95.2%
83.7%

(бащи) и
(майки)

5.0%
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Швеция харчи малко повече от 3% от своя БВП за помощи, свързани с деца и семейства, което е един от
най-високите дялове в ЕС. Освен тези финансови облаги, има траен ангажимент за предоставяне на услуги на
семействата като високо субсидирани грижи за деца,
безплатни здравни и дентални грижи, библиотечни услуги и т.н. Ръководните принципи на семейната политика са в съответствие с идеологията, която е в основата
на шведската социална държава – универсално (а не
избирателно) благосъстояние, общи (а не зависими от
доходите) права, подкрепа, предоставена в брой или
чрез услуги.
По отношение на отделяните средства проблемите в
България са свързани както с липсата на достатъчни
данни за анализ на нуждите на всяко дете и семейство,
така и с ефективността на разходваните средства за
подкрепа. Детските надбавки и другите социални плащания от една страна не са насочени към изваждане от
бедност на крайно нуждаещите се, а от друга – не създават съществена разлика в подкрепата на работещите
семейства, тъй като системата е твърде широкообхватна и унифицирана. Социалните плащания за бедни семейства следва да бъдат с по-тесен обхват и по-голям
размер, като вървят паралелно с програми за социално
включване и икономическа активност, докато формите
на подкрепа за работещи семейства да са насочени към
осигуряване на различни услуги за ранна грижа и обучение, данъчни облекчения, насърчаване на бизнеса да
създава благоприятна среда за служители с деца и пр.
Семейната политика се прилага за всички лица, постоянно пребиваващи в Швеция, и е силно свързана с
политиката на пазара на труда чрез амбицията всички
хора да бъдат наети и да могат да се издържат. Найважните средства, чрез които се постигат целите на
семейната политика, са предоставяне на грижи за деца
чрез дневни центрове и извънучилищни услуги, оси-

гуровки за родителите със защитени работни места при
ползване на отпуск, детски надбавки и други семейни
обезщетения.
Амбициозната семейна политика на Швеция обикновено се разглежда като основна причина за силната
позиция на жените на пазара на труда (сред най-високите нива на участие на жените в работната сила в ЕС),
но също и за относително висока раждаемост и ниска
бедност сред децата (сред най-ниските в ЕС). Мерки
като гъвкав отпуск и работно време за родители с малки деца и достъпни, висококачествени грижи за деца се
разглеждат като основни фактори за високата икономическа активност на родителите.
Всички тези факти водят до извода, че е нужна цялостна
визия за подкрепа на родителите, така че да предоставят спокойна и пълноценна грижа за своите деца. Балансът между личния и професионалния живот е необходим за гарантиране на качеството на отглеждане
на децата, за благосъстоянието на семействата и за изграждане на култура на споделеност на родителството.
Този баланс може да се постигне чрез политики, които
да гарантират качествено и достъпно здравеопазване,
образование, социални услуги, както и финансова сигурност. Това може да се случи както чрез развиване
на работещи практики и промяна на нагласите, така и
чрез премахване на административните пречки и бюрократичния подход и постигане на широк обществен
консенсус колко ключови за развитието на страната са
ефективните политики за деца и семейства. Въпреки
че общодостъпните услуги за семейства, които не са в
риск, съществуват в нормативната уредба, на практика информация за насочване и самонасочване към тях
почти не съществува поради липсата на кампания от
страна на АСП. Такива услуги са де факто широката основа, върху която стъпва подкрепата за всички семейства и повишаването на детското благосъстояние.

Евросираците
През 2021 г. отново беше повдигната темата за евросираците26 – деца, чиито родители работят в чужбина, а те
са оставени на отглеждане на близки и роднини. „Транснационално семейство“ е понятието в научната литература, което описва семейство, чиито членове живеят в
различни държави, но поддържат връзки помежду си,
независимо от пространствената отдалеченост. Няма
официална статистика колко български семейства са
„транснационални“. Но като се отчита фактът, че между
1.5 и 2 милиона българи пребивават трайно извън страната, по всяка вероятност процентът е значителен. Найголямо безпокойство предизвиква ситуацията в селата
в Източните Родопи, Северозападен район и Северен
централен район, където процентът на децата, оставени в България на грижата на близки и роднини, надхвърля 60%, става ясно от проучване от 2019 г.27
Според него типичният профил на тези семейства
включва българи от по-малки населени места, обикновено със средно образование, на възраст между 25–35
години, които имат 1 или 2 деца, оставени за отглеждане
най-често на своите баби и дядовци.
Според изследването на УНИЦЕФ от 2014 г. „Ефекти върху деца, оставени от родители, които живеят и работят в
чужбина“, с ръководител проф. Петя Кабакчиева28, сред
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ученици от 5. до 11. клас, показва, че 26%, или 113 499 от
тях, имат родител в чужбина; най-много – 15% – са с баща
в чужбина; с майка в чужбина са 5%, а при 2.7% и двамата
родители са извън България. Има спешна необходимост
от нови данни за тази група деца, за да се оцени картината днес и да се насочат конкретни мерки за подкрепа
към тях и отглеждащите ги възрастни.
В сравнение със социализацията на децата в традиционно семейство, социализацията в транснационалното
често протича проблематично и крие много рискове:
поведенчески, ценностни, здравни, емоционални и др.
Дори цялата загриженост и всеотдайност на роднините
не могат да компенсират напълно липсата на бащата и
майката. Макар че в повечето случаи тези деца са добре осигурени материално, благодарение на изпращаните от родителите средства, те се сблъскват с редица
проблеми, както от правно и административно естество – при осигуряване на представителство, достъп до
здравни грижи, образование, така и в психологически и
емоционален план. При тези деца има повишена опасност от агресивност, затваряне в себе си, влошаване на
успеха и отпадане от училище, злоупотреба с алкохол и
психоактивни вещества, извършване на противоправни
деяния и др.

Семейната среда е единствената възможна за децата с увреждания. Поради липсата на
адекватна подкрепа членовете на едно семейство на дете с увреждане често са в абсолютна зависимост един от друг. Ролята на заместващата грижа, ролята на личната помощ
по Закона за личната помощ, ролята на развитието на други социални услуги за деца с
увреждания и техните семейства са незначителни с оглед на това децата да получат подкрепа, с която да преодолеят ограниченията, наложени от състоянието им, а семействата
да имат адекватна подкрепа за реализация на пазара на труда. Осезателна е липсата на
подкрепа за родителите при установяване на увреждане – психологическа и насоки за
ранна интервенция.
Политиката „на доходи“, а не „на помощи“ е желаният път за семействата на деца с увреждания. Проблемите в едно семейство с дете с увреждане се мултиплицират с израстването
му. Както и за всяко друго семейство, превенцията е инвестиция в бъдещето на едно дете,
семейството му и цялата заобикаляща го среда.

Деинституционализация и резидентна грижа
Предвиденото за 2021 г. закриване на оставащите 4
дома за медико-социални грижи (ДМСГД) в Плевен,
Варна, Стара Загора и Кърджали не се състоя. Причината е изоставане от графика на изграждането на необходимата инфраструктура – 20 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и 6
центъра за специализирана здравно-социална грижа
за деца с високо-рисково поведение и потребност от
специални здравни грижи. Предвидените услуги са на
различни етапи в различните населени места: някои
са все още в процедура за избор на изпълнител, други
са на етап проектиране, а трети са в строеж. Очаква
се да бъдат завършени до края на годината, след това
оборудвани, което предполага, че преместването на
деца ще може да се случи в началото на 2023 г. Малък
брой центрове вероятно ще започнат да функционират в края на 2022 г. Закриването на последните специализирани институции за деца се отлага с 3 години
от първоначалния план (края на 2020 г.). Към 31.12.
2021 г. по данни на МЗ29 в тях се отглеждат 220 деца,
всички без едно с увреждания. От тях 113 са от 0 до 3 г.,
102 са над 3 г., а 5 са над 18 г. Техните индивидуални
потребности бяха оценени още в края на 2020 г.30, което налага актуализиране на оценките и прецизиране
на индивидуалния план на всяко дете за деинституционализация.
В рамките на същия проект бяха оценени и всички деца
и младежи в центровете за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ). Не стана ясно
какво произтече от тези оценки.

За подобряване на качеството на живот и житейската
реализация на децата и младежите в ЦНСТ се изпълняват проекти с европейско финансиране31. Проведени
са обучения и супервизии на наставници, служителите
от ДМСГД, медицински специалисти в родилните отделения.32
Увеличението на финансовия стандарт за 2021 г. за различните видове ЦНСТ успя да компенсира в някаква степен нарасналите разходи за дезинфектанти и предпазни средства, за тестове, лекарства и други медицински
разходи и извънреден труд, свързани с пандемията. Но
заплащането на персонала остана на същите ниски нива
при повишена необходимост от хора за карантиниране,
за придружаване на деца в болници, за заместване на
болни колеги. Предстои да се види как ще се промени
начинът на финансиране, предвиден в новия Закон за
социалните услуги.
В новите стандарти за качество на социалните услуги се
предвиждат 12 места в резидентните услуги за деца и
младежи с увреждане (ЦНСТДМУ). Това си остава твърде
висок брой за гарантиране на индивидуална грижа и развитие. За да се намали този капацитет до поне 8, трябва
да бъдат изведени навършилите пълнолетие с потенциал
за самостоятелен живот. За целта е необходимо да се осигури жилищна инфраструктура, която да им предоставя
подслон и комплекс от услуги по чл. 15 на ЗСУ, даващи
възможност на младите хора с увреждане да водят пълноценен и независим живот в общността. Тук имаме предвид и младежите с увреждане от защитените жилища,
които също трябва да бъдат изведени и подкрепени чрез
услуги да живеят самостоятелно като своите връстници.

Брой деца в ДМСГД (към 31.12.2021 г. по данни на МЗ)

4

ДМСГД

220

деца
всички без 1 с увреждания

Семейна среда и алтернативни грижи

113 са от 0 до 3 г.
102 са над 3 г.
5 са над 18 г.
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Функциониращи социални услуги за деца в страната (към 30.09.2021 г.)

641
социални услуги
за деца, с общ
капацитет

14 782 места

143

Центрове за обществена подкрепа, с общ капацитет 5845 места

22

Център за работа с деца на улицата, с общ капацитет 429 места

19

Кризисни центъра за деца, с общ капацитет 196 места

13

Звена „Майка и бебе“, с общ капацитет 81 места

145

Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания,
с общ капацитет 1698 места

108

Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания,
с общ капацитет 1452 места

7

Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания,
с общ капацитет 93 места

8

Центъра за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с потребност
от постоянни медицински грижи, с общ капацитет 64 места

90

Дневни центъра за деца и/или младежи с увреждания; деца и младежи
с тежки множествени увреждания, с общ капацитет 2523 места

5

Дневни центъра за деца с увреждания; деца с тежки множествени
увреждания, с общ капацитет 122 места

6

Дневни центъра за деца и младежи с увреждания със седмична грижа,
с общ капацитет 133 места

1

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства,
с общ капацитет 30 места

1

Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания, с капацитет
50 места

17
55
1

Преходни жилища за деца, с общ капацитет 134 места
Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца/младежи,
с общ капацитет 1907 места
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца/младежи,
с общ капацитет 25 места

Източник: АСП
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Приемна грижа

Действащи приемни семейства
(към 31.12.2021 г.)

Странният случай „Приемна грижа в
България“
На практика има финансиране на приемните родители и децата, също така и на областните екипи по
приемна грижа, но това изчерпва позитивите по отношение на приемната грижа. Интересът намалява,
приемните родители намаляват, липсват специализирани приемни семейства, планирането не е на ниво, а
„настаняванията при близки и роднини“ са само част
от статистическите отчети. В допълнение през 2022 г.
се очертава да се работи без средства за обучения и
супервизии, което ще даде нов тласък на неглижирането на услугата и мярката за закрила.
През 2021 г. акцентът в областта на грижите за деца
падна върху разработваната подзаконова нормативна рамка към Закона за социалните услуги и приемната грижа излезе от фокуса на вниманието на медиите,
а и на институциите на българската държава.
Към 31.12.2021 г. в Регистъра на утвърдените приемни семейства са вписани 1867 семейства, от които 4
доброволни и 1863 професионални. Общият брой на
децата, настанени в приемни семейства, към края на
декември 2021 г. е 1593.

Необходимо е да подчертаем, че в 491
приемни семейства няма настанени
деца.

Причините за липса на настанени деца в семействата
са различни, но основната е в очевидно недостатъчно добрия начин на планиране на необходимите приемни семейства от Комисиите по приемна грижа към
Регионалните дирекции за социално подпомагане.
Резултатът е, че са регистрирани приемни родители с
профили, от които няма нужда в съответната област, а
след това заличаването става трудно.
2021 г. е емблематична с изключително ниския брой
на новите заявления на кандидати за приемни родители – едва 98. Но това съвсем не е учудващо на фона
на постоянно намаляващия интерес към приемната
грижа от страна на българското общество.

Брой зявления на кандидати
за приемни родители по години
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
406

167

189

169

134

Семейна среда и алтернативни грижи

98

1863
професионални

4 доброволни

1867
приемни семейства

1593
Брой на децата,
настанени в приемни
семейства

В съчетание с постоянните дезинформационни атаки и
фокус върху изолирани случаи на лоши практики, които МТСП не успява да адресира правилно в комуникационно отношение, доверието в системата е на изключително ниско ниво и това води до стереотипизиране и
затвърждава убеждението на страничните наблюдатели, че на системата не може да се има доверие, а приемната грижа е просто бизнес за определени семейства.
И през 2021 г. работата по основните предизвикателства пред приемната грижа не бе особено ефективна.
Подобно на констатациите и за предхоната година, все
още приемната грижа се предлага единствено като квазипроектна дейност, продължение на проект „Приеми
ме 2015“ – мярката за закрила се финансира от бюджета на МТСП, а дейностите за подкрепа на семействата
от бюджетите на общините. Това ще продължи и през
2022 г., 2023 г.
Както констатирахме и за предхоната година, все още
социалната услуга се предлага единствено като проектна дейност – проект „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014–2020) и ще се предлага по същия начин до края на 2022 г. Разликата ще е,
че средствата за обучения и супервизии ще са силно
ограничени. Липсата на подкрепа за обучение и супервизия напълно компрометира концепцията за приемна
грижа. Тя се отразява не само на качеството на предоставяните грижи и емпатията, но и значително намалява
мотивацията на желаещите да практикуват грижата, защото не получават адекватна обратна връзка и насърчаване. Така дейността се свежда само до наличие на
финансов интерес у някои семейства и комерсиализация на тази така важна дейност.
Според правилата за европейско финансиране, иновативните услуги следва да се трансформират в държавно
финансирана дейност, което не се случва вече години
наред. Функционирането на приемната грижа като квазипроектна дейност трябва да бъде прекратено незабавно.
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През годината липсваше национална кампания за набиране на кандидати за приемни родители. Редица
Областни екипи по приемна грижа и общини инициираха собствени кампании, но те не можаха да заменят
ефективно националната.
Продължават да липсват активни дейности на национално ниво за специализация на приемната грижа.
Децата с увреждания, децата, жертви на насилие или
трафик, непридружените деца, децата в конфликт със
закона продължават „да търсят“ своите приемни родители. Не е много по-различна ситуацията с бебетата, за
които Законът за социалните услуги въведе забрана за
настаняване в резидентна грижа (освен в случаи на медицинска необходимост).
Заместващата приемна грижа остана същата въпреки големите очаквания от Закона за социалните услуги
и решенията в него за заместваща грижа, която обаче
„заобиколи“ приемните семейства и деца. Заместваща
приемна грижа ще може да се упражнява, както и досега, само от професионални приемни родители.
Силно засегнати от КОВИД-кризата, но вероятно не
само от нея, се оказаха индивидуалните и групови супервизии, надграждащите обучения, групите за подкрепа.
Какво се промени през 2021 г.? В Закона за социалните
услуги (чл. 45, ал. 4) бе регламентирано, че дейностите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за
приемни семейства, взаимно адаптиране, подкрепа
и наблюдение на отглеждането на детето от семействата на роднини или близки и приемни семейства се

финансират от държавния бюджет като една социална услуга по общ стандарт. Надеждите, че подпомагането на приемните семейства и настанените в тях деца
ще може да се възлага и на частни доставчици и това
ще повиши значително качеството на грижата, остават
живи поне до началото на 2023 г. или може би 2024 г.
Засега единственият плах пример в тази посока е Столична община, която е сключила партньорски споразумения с три неправителствени организации, които
формират и ръководят Областния екип по приемна
грижа и надграждат в някаква степен усилията на правителството и общината.

През годината нямаше особена активност по отношение промяна в подкрепата
на мярката за закрила „настаняване при
близки и роднини“. А данните говорят, че
е нужно особено внимание към групата
деца, която е значима – към 30 септември
2021 г. общо 4345 деца са настанени при
близки и роднини. За деветте месеца на
2021 г. новонастанените са 485. Но интересът към тези деца и мярката за закрила
все още се изчерпва с отделни проучвания или медийни публикации, но не и с
идеи за същностна промяна.

Осиновяване

Пандемията от КОВИД-19 продължава да
оказва съществено влияние на социалната работа в областта на осиновяването.

Доставчиците на социални услуги адаптираха програмите си за обучение на кандидат-осиновители в електронна среда, за да могат да продължат адекватно работата си и в периодите, когато противоепидемичните
мерки не позволяваха реални срещи. Все още стои
важният въпрос доколко задълбочено могат да бъдат
проучени нагласите и мотивацията на кандидат-осиновителите в случаите, когато срещите със социалните работници и обучението не са регулярни и се извършват
дистанционно.
За поредна година промените, залегнали в проектозакона за изменение на Семейния кодекс (СК) от 2016 г.,
останаха без развитие. Продължават да липсват административни процедури, които адекватно да регламентират събирането и съхраняването на максимално подробна информация за биологичните роднини. 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
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частност правото на детето на информация за биологичния му произход. Решенията на съдилищата за достъп до информация за биологичния произход по чл.
105 от СК също са разнопосочни. Това подтиква търсещите да прибягват към нерегламентирани източници
на информация.
В Решение № 161 от 19.01.2021 г. на ВКС по гр. д. №
1179/2020 г., IV г. о., ГК, докладчик съдия Десислава
Попколева се посочва, че: „Узнаването на биологичната майка и нейния родствен кръг цели изясняване на
съществен за молителката факт от душевния мир, необходим за изграждане на личностната идентичност,
както и за предотвратяване на възможността нейните
низходящи да създадат връзки със свои близки родственици, които попадат под забраната на чл. 7, ал. 2 СК.
С оглед изложеното, молбата за съдействие – за предоставяне на информация за биологичния произход,
се явява основателна и следва да бъде уважена.“ С подобни решения на най-висша инстанция се утвърждава
необходимостта от ясен регламент за достъп до информация за биологичния произход.
И през 2021 г. държавата няма напредък по отношение на разработването и провеждането на цялостна
политика в подкрепа на осиновяването. Едва в края
на годината новоизбраното правителство даде индикации за интерес по отношение на осиновяването и подобряване на законодателството, политиките и практиките в тази област.

Продължава практиката да не се предоставя изчерпателна информация на осиновителите, кандидатстващи
по националната процедура, което да ги подпомогне
при взимане на осъзнато решение за пристъпване към
осиновяване. Това е предпоставка за възникване на
проблеми на последващ етап и евентуално прекратяване на осиновяването.
И през 2021 г. осиновяванията в страната са на достатъчно ниски нива. Все още липсва задълбочен анализ
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 еднакъв брой кандидат-осиновители.
Мониторингът, извършван от отделите Закрила на детето, в следосиновителния период е формален, често
без реална подкрепа и чувствителност към миналото
на децата и осиновителите и техните индивидуални
травми. Липсват регулярни обучения за поддържане и
повишаване квалификацията на социалните работници
от отделите по отношение на работата им с кандидатосиновителите, както и супервизия в помощ на тяхната
ежедневна работа „на терен“. Това крие сериозен риск
да не бъдат идентифицирани навреме проблеми в осиновителното семейство, които да доведат до повторно
изоставяне на детето.

Все още остава отворен въпросът и не са предприети законодателни промени за въвеждане на целеви
отпуск по майчинство и „бащинство“ (15 дни) при
осиновяване на деца над 5-годишна 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, въпреки решението Административен съд –
София от 2020 г., че е налице дискриминация. 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.
Запазва се тенденцията за нарастване броя на прекратените осиновявания и извеждане на осиновени деца
от осиновителните семейства и настаняването им в резидентна грижа. АСП не анализира причините, водещи
до повторно изоставяне на децата, с цел превенция и
ранно справяне с проблеми, които биха довели до повторно изоставяне. Съществува и разминаване между
реално прекратените осиновявания и водената от АСП
статистика.
Липсва подкрепа за кандидат-осиновителите в периода 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.

Закрила и интеграция на непридружени малолетни
и непълнолетни деца

Въпреки че има редица опити да се търсят решения на някои от проблемите на
непридружените малолетни и непълнолетни деца, трябва да отбележим, че в много
случаи те са частични или не достатъчно
ефикасни. Така например очакваният от
2015 г. насам координационен механизъм
за взаимодействие все още не е видял бял
свят. Държавата разработи стратегия, в
която са адресирани редица въпроси за
непридружените непълнолетни, но основно в контекста за завръщането в страните
по произход, без да се говори за предоставяне на закрила и интеграция.

През 2021 г. ръстът на непридружените непълнолетни,
пристигнали в страната, е по-голям от този през 2020 г. –
общо 3172 деца, от които 3142 момчета и 30 момичета.
Това е почти четворно увеличение на броя на подадените молби за закрила в сравнение с 2020 г., когато са
799. Увеличил се е и броят на децата под 13 години, като
през тази година те са 293, в сравнение с 2020 г., когато под 13 години са едва 5633. Трябва да се обърне внимание и на факта, че въпреки напрегнатата ситуация в
Семейна среда и алтернативни грижи

Афганистан след напускането на американските сили и
връщането на власт на талибаните през август 2021 г.34,
броят на всички, получили международна закрила деца
от Афганистан е едва 37, при положение, че по-голямата част от непридружените са с такъв произход.

Брой непридружени непълнолетни,
пристигнали в страната през 2020 г.
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деца под 13
години

деца
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деца от
Афганистан
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През годината беше изготвена и приета от Министерския съвет нова Национална стратегия за миграцията35, в която липсва адресиране на ключови въпроси,
сред които са преустановяването на неправомерното
задържане на непридружени непълнолетни, нуждата
от сигурни зони във всички приемателни центрове на
ДАБ и план за интеграция на непридружените непълнолетни, отвъд проектно финансираните дейности на
неправителствените организации, ангажирани по темата.
Анализ на мерките за закрила и интеграция на непридружените деца мигранти следва да се случва при уточнението, че достъпът им до права и грижи се определя
от правното им положение36.

Неправомерно задържане
През 2021 г. продължава да има данни за непридружени непълнолетни, принудително настанени в Специалните центрове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) на дирекция „Миграция“, като броят
на идентифицираните впоследствие от МВР е 77537,
въпреки че чл. 44, ал. 9 от Закона за чужденците изрично забранява принудителното настаняване по
отношение на непридружени деца и не предвижда
никакви изключения. От тях само за две деца са предприети мерки по Закона за закрила на детето (ЗЗД)
и е информирана ДСП, останалите са предадени на
Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Средният период на престой в СДВНЧ на МВР на непридружените непълнолетни продължава да е 22 дни38, като този
период включва задължителната карантина, която от
септември 2021 г. е 10 дни. Задължителната карантина
по никакъв начин не може да оправдае принудително настаняване, а периодът на карантина ограничава
достъпа до правни консултации и възможността на
принудително настанените да подават молби за международна закрила. Продължават данните за вписване на непридружени деца в заповедите на пълнолетни
чужденци, без познанство или родствени връзки с тях,
която е адресирана от доклада на омбудсмана през
2020 г.39 Настаняването на непълнолетни в СДВНЧ от
една страна може да се отрази негативно на тяхното
психично здраве, но и създава риск други базови техни права да бъдат нарушени.

закрила непридружените непълнолетни се настаняват
в двете сигурни зони в София – към регистрационноприемателните центрове „Овча Купел“ и „Военна рампа“ или извън тях, но в териториалните поделения на
ДАБ. Така системата за предоставяне на международна закрила дублира в някои аспекти системата на закрила на детето. Въпреки че и двете са еднакво добри
като стандарти и условия, във всички препоръки на ЕС,
свързани с правата на човека, се казва, че децата мигранти следва да се третират най-вече като деца, а не
основно в качеството си на мигранти.
Сигурните зони по своя характер предоставят резидентен тип услуга за деца, но не са регистрирани като
такива, нещо повече – специалната методика, по която
се управляват, не е публично достъпна и няма данни да
е утвърдена от ДАЗД и АСП. Не съществува информация за критериите, на база на които се решава кои от
децата ще се настанят в сигурните зони и кои в регистрационно-приемателните центрове. Въпреки че създаването на сигурни зони несъмнено беше крачка към
осигуряване на безопасност и грижа за непридружените непълнолетни, остават много въпроси, които следва
да се адресират.
Проверка на омбудсмана на Република България42 през
месец май 2021 г. в сигурната зона в кв. „Военна рампа“ по отношение на условията, в които са настанени
непридружените непълнолетни, потърсили международна закрила, отбеляза 100% пренаселване на зоната и лоши битови условия. Продължава да има голям
брой деца, които самоволно напускат сигурните зони.
Информацията от ДАБ43 отбелязва, че 51% от децата,
настанени в сигурната зона в кв. „Овча купел“, са престояли между 2-14 дни, за сигурната зона в кв.“Военна
рампа” данните сочат, че 81% имат престой по-малък
от един месец. Отбелязва се, че броят на служителите,
работещи в зоната, не е достатъчен. След излизането
на доклада ДАБ увеличи броя на медицинските лица
и служителите, които работят директно с търсещите
закрила като цяло. По данни на Международната организация по миграция в сигурната зона в РПЦ София, кв.
„Овча купел“ работят 9 социални работници, а в сигурната зона в РПЦ София, кв. „Военна рампа“ работят 11
социални работници. Същият брой социални работници обслужват децата денонощно по график.44

Въпреки че ДАБ има процедура за настаняване на непридружени, появили се на самоход пред регистрационно-приемателните центрове40, дори и извън работно време, все още се наблюдават случаи, при които
тази процедура не работи.

Настаняване на търсещите закрила
непридружени
Съобразно ЗЗД непридружените непълнолетни се разглеждат като деца в риск и в този смисъл случаите следва да се координират от местните отдели за закрила на
детето и Държавната агенция за закрила на детето. Насоките на Европейския съюз41, както и ЗЗД, определят
настаняването на непридружените деца в резидентни
услуги като крайна мярка, след като всички останали
възможности за настаняване в семейна среда са изчерпани. След подаване на молба за международна
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51%
от децата, настанени в сигурна зона са
престояли между 2-14 дни

81%
имат престой по-малък от един месец

През втората година от пандемията КОВИД-19 ДАБ има
специални указания, които би следвало да осигурят
спазване на противоепидемичните мерки в сигурните
зони и в приемателните центрове. Докладът на омбудсмана обаче сочи, че част от децата са настанени във
физкултурен салон, където няма възможност за спазване на нужните мерки, което създава риск от епидемично огнище.
Държавната агенция за бежанците прилага два вида социални оценки – бърза и пълна, като оценката следва
да определи мерките за подкрепа и плана за действие
по конкретния индивидуален случай.
От практиката е известно, че се прилагат бързи оценки,
в които често има риск да се пропуснат някои належащи нужди от медицински, психо-социални и образователни интервенции. Информация какво съдържа тази
оценка публично няма, не е ясно например дали се
оценява рискът от самоволно напускане на зоната.
Новата „Национална стратегия за миграцията“ не адресира въпроса за невъзможността да бъде проследен
пътят на децата след получаването на статут или отказ,
когато те трябва да напуснат сигурните зони или приемателните центрове на ДАБ. Същевременно всички
тези непълнолетни са поставени пред постоянния риск
да бъдат въвлечени в трафик или да бъдат обект на
различни форми на насилие, което налага да се работи
системно с тях по превенция на тези рискове от момента на настаняването им в центровете.
Сериозен проблем, който се среща в практиката, е осигуряването на адекватни медицински грижи в периода
веднага след регистрацията като търсещи закрила, когато лицата нямат все още здравни осигуровки.
Предвид данните за пренаселеност в сигурните зони
и общо 1339 младежи над 16 г., преминали през центровете на ДАБ за цялата 2021 г.45, едва 5 ваксинирани
непридружени46 будят известна тревога. В отговора на
ДАБ не става ясно какви мерки са планирани за повишаване на информираността и увеличаване броя на
ваксинираните.

И през тази година няма назначени представител по
реда на чл. 7а от Закона за чужденците, за децата които не са подали молба за международна закрила. Няма
яснота, кои институции следва да проследяват и координират тези случаи.48

Интеграция
Адаптацията и интеграцията са комплексни процеси,
които следва да стартират още от момента на пристигането на лицето в страната. Предвид продължаващия
поток от самоволно напускащи непридружени непълнолетни и неуспеха на институциите за справяне с този
процес, оценка за успеха по този показател е трудно да
се направи. Въпреки това в Националната стратегия за
миграция този въпрос въобще не присъства. Ключова
крачка е по-доброто съгласуване на системата за закрила на детето с тази за международна закрила. По
данни от Агенцията за социално подпомагане до месец
октомври 2021 г. от ДСП са предприети мерки за закрила по 45 случая, 10 деца от тях са получили „спешна и
заместваща грижа“, а 35 деца са ползвали резидентни
грижи49.
Социалната интеграция на непридружените непълнолетни, за разлика от други групи уязвими деца, е
допълнително затруднена поради езиковата бариера.
Доставчиците на социални услуги нямат предвидени
бюджети за преводачи. Така се налага достъпът за непридружените непълнолетни потребители да става
или чрез съдействието на няколко неправителствени
организации, или непридружените да ползват услугите, предоставяни от неправителствените организации
на територията на приемателните центрове на ДАБ.
Следва да се има предвид, че тези услуги се финансират на проектен принцип и нямат необходимата
устойчивост. Същевременно в набора услуги най-често няма предвидени специализирани услуги за деца в
риск. За да онагледим този въпрос, може да посочим
достъпа до Националната телефонна линия за деца
116 111.

Гарантиране на представителство
През 2020 г. след промени в ЗУБ на непридружените
деца, търсещи и получили закрила, се назначава за представител адвокат, вписан в регистъра за правна помощ
на Националното бюро за правна помощ и определен от
председателя на бюрото или от упълномощено от него
длъжностно лице. Въпреки че изглеждат като крачка в
правилната посока, реално направените законови промени не решават проблема с възможността за достъп на
непридружените непълнолетни до законните представители, тъй като няма поставен законов лимит на брой
деца, които може да представлява един представител.
Не е ясно дали новите представители успяват да покрият нарастващия брой непридружени. В практиката
основният проблем е свързан с наличността на представителя при важни решения и възникнали кризисни
ситуации извън работно време и остава нерешен по задоволителен начин. Следва и въпросът доколко самите
непридружените са запознати със своите представители и как те могат да адресират свои въпроси и проблеми към тях.47
Семейна среда и алтернативни грижи

Съгласуване на системата за закрила на
детето с тази за международна закрила
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През тази година ДАЗД разработи информационни материали на арабски и фарси, въпреки че няма консултанти, които да могат да предоставят консултации на
езици, различни от български и английски, и в подобни
случаи трябва да се търси превод от страна на преводач на ДАБ, което сериозно ограничава възможността
за достъп и цялостно ползване на тази услуга. Подобна
е ситуацията при ползване на всички други услуги.

Епидемичната обстановка и преминаването в дистанционна форма на обучение допълнително усложни достъпа до образование.

През последните месеци бяха настанени няколко момчета в социална услуга от резидентен тип, а впоследствие от работата с децата се очерта липсата на систематична работа по подготовка за настаняването и
улесняване на адаптацията.

От 929 деца, които попадат във възрастовата група под 16 години и подлежат
на задължително образование, едва 48
лица имат подадени документи за записване в училище.

През 2020-2021 г. България прие 17 релокирани младежи като част от ангажимент да приеме 70 релокирани
непълнолетни непридружени от Гърция. През 2021 г.,
14 от младежите бяха настанени по проект на Столична
община, район „Овча купел“. Няма ясни данни какъв е
статутът на жилищата50, в които са настанени младежите. Същевременно липсата на ясно разделение на ролите в процеса на интеграция води до прехвърлянето на
отговорността от ДАЗД към ДАБ, въпреки че последните нямат отговорност за получилите закрила лица.

Достъп до образование
Въпреки че няма съмнение относно значението на образованието за добрата адаптация и интеграция в приемащото общество, тенденцията е много малък брой
непридружени непълнолетни да ходят на училище.
Няма данни да е проведен задълбочен анализ по този
въпрос, както и да са предприети конкретни мерки.

ДАБ отбелязва, че се провеждат мотивационни срещи
и целенасочени консултации, но не показват сериозен
анализ на факторите за успешното ангажиране на непридружените непълнолетни в образователната система и факторите, които оказват влияние върху мотивацията на младежите. Записването на децата в България
може да се случи не по-малко от три класа назад от
класа, отговарящ на възрастта им. Както ДАБ отбелязва,
много от тези младежи са неграмотни дори на родния
си език и следователно нямат изградени обучителни
навици. Попадането им в чужда езикова среда много
често е непосилно предизвикателство за тях, особено
имайки предвид, че страната ни не е крайна дестинация и много от тях самоволно я напускат или очакват
събиране с близки в друга държава-членка на ЕС по
Дъблинската процедура51.

Препоръки
Да се постави на обсъждане в спешен порядък и
да се приеме цялостна Визия за семейна политика;
Да се приеме в кратки срокове Национална
стратегия за детето;
Да се предоставят подходящи жизнени стандарти чрез комбинация от подкрепящи мерки;
Да се осигури безопасна и подходяща жилищна
и жизнена среда за всяко дете;
Да се осигурят условия за поддържане на баланс между личния и професионалния живот на семействата;
Да се осигурят висококачествени услуги за деца
и семейства, в т.ч. услуги за ОГРДВ;
Да се увеличи подкрепата към родителите за
равностойно участие в пазара на труда;
Да се създаде възможност за гъвкави форми на
заетост на самотни родители или такива, които нямат
възможност за друг възрастен, който да полага гри-
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жи за дете в предучилищна и ранна училищна възраст, особено в случаи на заболяване или извънредни обстоятелства;
Да се реформира системата на социални плащания, така че за всички семейства да се гарантира
покриването на детските нужди от храна, дрехи, играчки, медикаменти;
Да се гарантира базисен минимум от подкрепа
за семействата и децата, живеещи под прага на бедността, изпитващи затруднения поради пандемията;
Да се актуализират индивидуалните оценки и
плановете за извеждане на децата в 4-те ДМСГД;
Да се преразгледат актуализираните финансови
стандарти за 2022 г. за резидентните услуги с оглед
кризата с горива и растящата инфлация;
Да се планират ресурси и услуги в подкрепа на
независим живот в общността за млади хора с тежки
и трайни увреждания и постепенно намаляване на
обема на резидентната грижа;

Да се разработи и проведе цялостна национална политика в подкрепа на осиновяването;
Да се създаде 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);
Да се осигури подкрепа за кандидат-осиновителите в периода от вписването им в регистрите до
осиновяването;
Да се интегрират задължителни услуги за подкрепа на осиновените деца и родителите-осиновители в следосиновителния период;
Да се осигури държавно финансиране за приемната грижа и да се прекрати функционирането на
проектен принцип;
Да се разработи национална кампания за набиране на кандидати за приемни родители;
Да се положат максимални усилия на национално ниво за развиване на специализираната приемна
грижа;
Да се финализира координационен механизъм
за непридружените непълнолетни, който да адресира отговорността на ДАЗД и отделите за закрила
на детето по райони в координиране на работата
на случаите на непридружените деца. Социалните работници от отделите за закрила на детето
и ДАЗД да поемат ролята си на водещи, а не да
имат само представителни и контролиращи функции в хода на процедурата, както е в момента. В
същия механизъм следва да бъде разписано взаимодействие между ДАБ и ДАЗД, което да позволи
реалното третиране на всички случаи на непридружени като случаи на деца в риск и да гарантира
спазване на правата им;

Семейна среда и алтернативни грижи

Да се назначат социални работници по закрила
на детето в СДВНЧ на МВР, които да проучват всеки
случай, свързан с непълнолетни лица, дори да са
придружени от възрастен, като те да се насочват с
предимство за консултация с юрист и възможност за
подаване на молба за международна закрила;
Да продължи насърчаването на развитие на приемната грижа като по-добрата мярка за настаняване
на непридружени непълнолетни и същевременно да
се работи за откриването на сигурни зони във всеки
регистрационно-приемателен център и специализиран център за непридружените непълнолетни момичета, които да гарантират сигурността им;
Да се планира системна работа по превенция на
риска от самоволно напускане, въвличане в трафик и
по развиване на социални и образователни умения;
Да се вземе предвид от отговорните институции – ДАБ, МЗ и НЗОК, риска от забавянето при регистрацията на здравните осигуровки на новорегистрираните непридружени непълнолетни. Препоръчително е да се договори друг модел за предоставяне на
нужните медицински грижи в този период, който да
включва болнични заведения, които да осигуряват
нужните неотложни медицински грижи в този период;
Да се разработят мотивиращи образователни
алтернативи като: 1.) подготвителни класове за езикова подготовка и минимално наваксване на пропуските в образованието до момента, в които да се
наблегне и върху формиране на образователни навици; 2.) мотивиращи системи по модела на дуалното
обучение с възможност за стипендия и получаване
на сертификати за усвояване на професионални умения;
Да се разработи система, която да позволи оценка на процеса на интеграция на непридружените
деца и на база на нея да се разработи стратегия за
интеграция.
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3.
Закрила на детето
от всички форми на насилие
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Закрила на детето
от всички форми
на насилие
СРЕДЕН 3.07
Липсва единна система за регистриране на
случаи на насилие над деца;
Липсва цялостна държавна визия
и политика за координирано
институционално адресиране на проблема
с насилието над деца, вкл. насилието в
интернет.

„Политики, свързани с повишаване на родителския капацитет
още в ранна детска възраст (семейството е ключът); фокус върху развитието на социалните и комуникативни умения на децата (превенция на агресия по-късно в училищна среда); промяна в предучилищната и училищната среда: намаляване броя
на децата в групи и класове, мониторинг и превенция на бърнаут при учителите, мандатност на директорите; информационни кампании, насочени към правата и задълженията за всички
участници в образователния процес (ще се учудите колко родители, учители, директори и дирекции не ги знаят).“
„Добра комуникация между отговорните институции. Наблюдение и след приключване на случаите, за да е сигурно, че няма
да се повтори.“
Анкета „Бележник 2022“

Данни за разпространението на насилието в България
И през 2021 г. все още в България няма единна система
за регистриране на случаи на насилие над деца. Различните институции продължават да водят свои отделни
статистики, но някои от данните се разминават. Липсва
и анализ на регистрираните случаи на престъпления
срещу деца. Така например данните от МВР към 31 октомври 2021 г. сочат, че са регистрирани 18 умишлени
убийства, а според прокуратурата до края на септември м.г. са образувани 12 досъдебни производства по
чл. 115 от Наказателния кодекс (умишлено убийство) за
пострадали малолетни и 10 – за непълнолетни.
По данни на Министерството на вътрешните работи
(Решение на МВР с рег. номер 812104-129/05.04.2022
г.) общият брой престъпления срещу деца за 2021 г. е
1802. От тях:

 Общоопасни престъпления – общо 150.
 Престъпленията, свързани с наркотици – 0.
 Престъпления по транспорта – 146.
 Д
 руги криминални престъпления – общо 494, в
т.ч.: престъпления против брака, семейството и младежта – 451; престъпления против реда и общественото спокойствие – 43.

Постъпили сигнали за насилие над деца
в ОЗД през 2021 г.

 П
 рестъпления против личността общо – 516, в т.ч.:
умишлено убийство – 18; разврат – 222; телесна повреда – 227; отвличане и противозаконно лишаване
от свобода – 9; трафик на хора – 6; други престъпления против личността – 34.
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 рестъпления против собствеността – общо 343, в
П
т.ч.: грабеж – 58; кражба – 240; измама – 4; изнудване –
4; други престъпления против собствеността – 37.

Общ брой
сигнали

Закрила на детето от всички форми на насилие

585
Сигнали, по които
са открити случаи
43

1802

е общият брой престъпления срещу деца през 2021 г.

516

Престъпления против личността
 18 Умишлено убийство
 222 Разврат
 227 Телесна повреда
 9
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
 6
Трафик на хора
 34 Други престъпления против личността

343

Престъпления против собствеността
 58
Грабеж
 240 Кражба
4
Измама
4
Изнудване
 37
Други

150

Общоопасни престъпления

0

Престъпления, свързани с наркотици

146	Престъпления по транспорта
494

Други криминални престъпления
 451 Престъпления против брака, семейството и младежта
 43 Престъпления против реда и общественото спокойствие

Източник: МВР

Общият брой сигнали за насилие над деца, постъпили
през 2021 г. в отделите за закрила на децата, са 1387. По
585 случая са открити случаи, сочат данните на ДАЗД
(писмо по ДАЗД)52.
През 2021 г. на Националната телефонна линия за
деца 116 111 (НТЛД) са подадени общо 738 сигнала
за насилие над деца. И през изминалата година найчесто децата са насилвани в семейството – 605, като

738

сигнала за насилие над
деца на Националната
телефонна линия за деца

116 111
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през 2020 г. случаите са били 560. За насилие на улицата са подадени 46 сигнала, на обществено място –
30, при близки и роднини – 39, в училище – 20, броят
деца, преживели насилие в специализирана институция – 3, в услуга от резидентен тип – 20, в осиновително
семейство – 1, в приемно семейство – 1, в онлайн пространство – 2, на други места – 1.

605
46
30
39
20
3
20
1
1
2
1

в семейството
на улицата
на обществено място
при близки и роднини
в училище
в специализирана институция
в услуга от резидентен тип
в осиновително семейство
в приемно семейство
в онлайн пространство
на други места

Насилие в училище
Училищата имат разписани регламенти основно по
Механизъм за противодействие на тормоза между децата и учениците в училище и Етичния кодекс на всяко училище. Спорен остава фактът доколко всички от
педагогическия и непедагогическия персонал са запознати и доколко има текуща програма за обучение по
въпросите на закрилата на детето и превенция на насилието. Няма яснота за приложение на политиките и
процедурата за докладване, описваща стъпка по стъпка действията, които следва да бъдат предприети от
служителите при наличие на опасения за злоупотреба
или насилие в училище. До каква степен политиката е
съвместима обаче с други правила и процедури, които
осигуряват правата/благосъстоянието на децата в училище. Няма разписана стратегия, по която училището
ще оценява рисковете за децата, и как ще развива стратегии за намаляване на тези рискове.
Насилието в училище все още остава сериозен проблем в
България. Програмите и мерките за превенция са по-скоро отделни, а не са част от цялостна стратегия, която има
на ниво всяко училище. Според комплексното изследване на УНИЦЕФ на насилието в България54 най-често
различни форми на насилие се наблюдават сред децата
в училище (38.3%), следвано от това в общността (37.6%)
и у дома (30.9%). Психологическото насилие и тормозът са най-често срещаните форми на насилие, за които съобщават учениците. Според данните физическото и емоционалното насилие е част от ежедневието им
в училище. Като най-висок процент от анкетираните
са посочили случаи на физическо насилие в училище,
от които над 91% причинени от друго дете (съученик).
Това извежда на фокус насилието, което се случва между децата в училищната среда. Емоционалното насилие
също е посочено с най-висок интензитет в училищната
среда, в сравнение с това, което се случва в дома и общността.
Превенция на насилието е приоритетна област на Министерството на образованието и науката. Освен в Закона за предучилищното и училищното образование и
Наредбата за приобщаващото образование, политиката за превенция е развита чрез приложението на Механизъм за противодействие на тормоза между децата
и учениците в училище като стратегия за справяне със
случаите на тормоз и насилие в училище, която всяка
година се актуализира. В контекста на Механизма през
2019 г. по инициатива на МОН и психолози в страната
беше разработена програма „Стъпки заедно“ за създаване на сигурна среда в училище, която през 2021 г. се
апробира в 5 училища съвместно с УНИЦЕФ България.
Тази програма предстои да бъде приложена и в училища, включени в проект „Подкрепа за приобщаващо
образование“ по ОП „Наука и интелигентен растеж“
(2014 –2020).
МОН подкрепя и приложението на други програми в
рамките на проекти на НПО, които споделят сходна философия и логика, което е важно с оглед въвеждане и
установяване на устойчиви политики и ефективност за
превенция на насилието в образователните институции.

Закрила на детето от всички форми на насилие

През последната година няма толкова чести случаи на
насилие поради онлайн обучението, но се наблюдава
фрустрация у децата вследствие на стоенето вкъщи
дълго време. Поради противоепидемичните мерки, въведени в отговор на КОВИД-19, и онлайн обучението, се
наблюдава увеличаване на случаите на домашно насилие, онлайн тормоз и кибертормоз.
Като част от причините за насилието в училище може
да се посочи наличието на определени социални норми, които пречат на децата да разпознаят някои видове
насилническо поведение и не считат за основание да
се обърнат към възрастните за помощ. От друга страна,
ситуацията в училищната среда показва, че родителите
и училищният персонал не са адекватно подготвени да
реагират на случаите на насилие в училище. В проведените изследвания се посочва, че трябва да се направи
повече за разпознаване и преодоляване на системните
проблеми, които засягат отношенията, включващи насилие в училище.
Децата прекарват дълго време в училище и това е място, в което те си взаимодействат, възприемат другия,
формират своите разбирания и нагласи. Умората и неумението да общуват, пренаселеността на децата в училище се отразява на поведението на децата, нарушава се
тяхното лично пространство. Децата нямат достатъчно
пространство, място, където да спортуват, което води, от
една страна, до неразвита моторика, от друга – до повишена активност и физическа енергия, която не могат да
изразходят. Това води често до ситуации на агресивност
и напрежение между самите деца. Самите те идентифицират нуждата от място в училището, където да могат да
общуват неформално, да играят и да взаимодействат със
своите съученици.
Друг фактор, който води до повишаване на тревожността на учениците, е тяхната натовареност с учебно
съдържание, което влияе и се отразява пряко на тяхното поведение. Това понякога се случва по неподходящ
и агресивен начин.
Данните от изследване, проведено от Ноу-хау център за
алтернативни грижи за деца към Нов Български университет55, през учебната 2019/2020 г. сочат, че училището
се определя като относително безопасна зона, тъй като
учителите упражняват контрол там, но дворът на училището и извън него, например, до близкия хранителен магазин, са незащитени места, където детето може да бъде
в опасност. Насилието в училище се свързва и с места
като коридорите и понякога фитнес залата, където децата могат да бъдат груби помежду си в играта. „Понякога в
коридорите е ужасна лудница“, каза учителят. Тоалетните
също са определени като рискови места.
Училищният автобус е място, където могат да се случат
обиди между деца, викове, почукване. „Слушаме учителите, но автобусът е много шумен следобед и всички се
карат“, споделя 12-годишно момче.
Според децата най-сигурното пространство в училището, където се чувстват в безопасност, са класните стаи
по време на часовете, защото тогава винаги присъства
учител и те могат да бъдат защитени в случай на конфликт.
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Пренебрегване и злоупотреба с деца в киберпространството
Има направени опити за предприемане на действия от
страна на някои държавни институции, но в голямата си
част те са епизодични, непоследователни или с недостатъчен ефект. Липсва цялостна и последователна политика, липсва координация между институциите, част
от задълженията се изпълняват само формално. Отново
най-ангажиращите и устойчиви инициативи са дело на
неправителствени организации, които търсят активно
средства и работещи механизми за защита на правата
на децата и младежите, често срещайки само формална
подкрепа от институциите.

В международен план:
Приемане на нов Общ коментар (General comment
No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital
environment) от Комитета по правата на детето на ООН,
честване на 20 години от създаването на Конвенцията
за престъпления в киберпространството, известна още
като Будапещенската конвенция, отбелязване на 18- ия
Международен ден за безопасен интернет, стартиране
на съвместен международен проект на Клубовете на
Зонта в България, Румъния и Северна Македония, наречен „Не на кибернасилието срещу жени и деца“.

Тревожни са данните в представения през април доклад
на УНИЦЕФ за насилието над деца в България (изследването е проведено в периода 2019-2020 г.), като е посочено, че 1 от всеки 7 деца съобщава, че е било жертва на
онлайн тормоз, най-често в социалните мрежи и онлайн
форуми. 11.8% от момичетата и 6.2% от момчетата са
били жертва на онлайн сексуален тормоз, като са били
получатели на нежелани съобщения онлайн или снимки със сексуално съдържание. Децата с увреждания
съобщават двойно по-често, че са подложени на онлайн тормоз, и до осем пъти по-често, че са били жертва на сексуално посегателство или изнасилване. 1 от
10 деца съобщава, че е било пренебрегвано по някакъв начин. В заключението е посочено, че онлайн насилието е разрастващо се явление, но специалистите не
чувстват увереност по отношение на неговото разпознаване и съответна реакция.
Съгласно данни, предоставени от Прокуратурата на
Република България, пострадали малолетни и непълнолетни деца през първите 9 месеца на 2021 г., само по
чл. 155А от НК, са общо 13 деца (малолетни и непълнолетни).

В България:
Съвместна инициатива на МОН и УНИЦЕФ по програмата „Стъпки заедно“ – за създаване на сигурна училищна
среда и превенция на насилието в училище и образователната програма „Съдебната власт – информиран
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“, която е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, институционална подкрепа на проекта
„Не на кибернасилието срещу жени и деца“ от страна
на вицепрезидента Илияна Йотова, в партньорството
с УНИЦЕФ, ГДБОП, Министерството на образованието
и науката, Синдиката на българските учители, учебни
заведения, неправителствени организации и общини,
дейности и инициативи на Националния център за безопасен интернет, добри практики на отделни общини.
И 2021 г. премина под знака на кризисната ситуация,
породена от пандемията от КОВИД-19, което оказа
своето влияние по отношение на обучението на учениците, като за един значителен период от време децата
отново бяха ангажирани в „обучение от разстояние в
електронна среда“ (ОРЕС). МОН не излезе с общи указания и оценка относно пригодността при използването на различни платформи и приложения за обучение
от разстояние в електронна среда от гледна точка на
защитата на личните данни. Опит за подобни указания
беше направен от някои регионални управления по образованието (РУО), но с оглед липсата на информация
за извършен анализ, а и предвид дадените препоръки,
не може да се определи като сериозен.
МОН и УНИЦЕФ продължиха дейностите по програмата „Стъпки заедно“ за създаване на сигурна училищна
среда и превенция на насилието в училище. МОН декларира тази програма като една от приоритетните за
своята дейност и отчита, че една от добавените ползи
на ОРЕС е подобряването на взаимодействието на педагогическите специалисти и родителите.
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Доклад на УНИЦЕФ за насилието над деца
в България (изследването е проведено в
периода 2019-2020 г.)

1 от 7
деца съобщава, че е било жертва
на онлайн тормоз, най-често в социалните
мрежи и онлайн форуми

11.8%
от момичетата

6.2%
от момчетата

  1 от 7 деца с увреждания са
подложени на онлайн тормоз
двойно по-често.
  Децата с увреждания
са жертва на сексуално
посегателство или изнасилване
до осем пъти по-често.
  1 от 10 деца съобщават, че
са били пренебрегвани по
някакъв начин.

На 9 февруари 2021 г. бе отбелязан 18-ият Международен ден за безопасен интернет, като в инициативата са
включени повече от 140 държави под мотото „Заедно
за по-добър интернет“. В България беше отбелязан с
различни конкурси за рисунка и мултимедиен клип, а
Националният център за безопасен интернет организира онлайн конференция, на която бяха обявени и найдобрите отряди от програмата „Киберскаути“. Фокус на
конференцията бяха темите за фалшивите новини в интернет и вредите, които нанасят, които бяха обсъдени от
представители на Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет и Съвета на децата при ДАЗД. В онлайн
конференцията взе участие и председателят на ДАЗД д-р
Елеонора Лилова. Събитието се излъчваше на живо във
Фейсбук, като видеозаписът е гледан и коментиран от
над 6000 души.
Националният център за безопасен интернет, с финансовата подкрепа на представителството на Европейската
комисия в България, отпечата методически наръчник за
учители „Начално образование в дигиталната епоха“, чиято цел е развиване на дигитално-медийната грамотност
и умения на учениците.
Отново Националният център за безопасен интернет
подготви и качи обучително видео за онлайн тормоза
между деца. Според проведено проучване всяко трето
дете в България е ставало жертва на тормоз в училище
или интернет.
Стартира съвместен международен проект на Клубовете
на Зонта в България, Румъния и Северна Македония, наречен „Не на кибернасилието срещу жени и деца“. Проектът има за цел да даде гласност и информираност на
жени, младежи и деца, хора с различен професионален и
социален произход, възраст и образование, за проблема
с кибернасилието, видовете кибернасилие и потенциално опасните ситуации. Проектът се провежда в периода
2021-2022 г. и има за цел повишаване осведомеността относно правата на жертвите и наличната подкрепа, за възможностите на ЕС за справяне с проблема с кибернасилието. Участниците в първата работна среща по проекта
обсъдиха различни проблеми, сред които необходимост
от превенция на киберпрестъпленията, засягаща както
децата от ранна възраст, така и родителите относно дигиталната грамотност, критичното мислене и емоционалната интелигентност, както и необходимост от промени
в законодателството, с цел да може да се осъществява
интервенция след регистриране на кибернарушение.

та в дигиталното пространство. Независимо от факта, че
общият коментар не е законово обвързващ сам по себе
си, то указанията в него целят да онагледят конкретни
действия, които държавите, ратифицирали конвенцията,
могат да предприемат, за да осигурят адекватна защита на непълнолетните в онлайн-среда. Утвърждават се
принципите за недескриминация, вкл. забрана за получаване на предварително филтрирана информация на
базата на данните на детето онлайн. Комитетът по правата на детето призовава държавите към законодателна
инициатива, която да защити правата на детето в дигиталното пространство. Тя се изразява в поставянето на
бизнеса под наказателна отговорност, когато използва
данни на непълнолетни лица за комерсиални цели, провеждането на информационни кампании и обучения за
деца, родители и социални работници, достъп до специалисти за жертви на киберпрестъпления, както и подобра цялостна защита на техните данни онлайн.
„Държавите следва да въведат задължително извършване на оценки на въздействието върху правата на детето,
с цел правата на децата да бъдат интегрирани в законодателството, разпределението на бюджетите и други административни решения, свързани с цифровата среда, а
също така да насърчават прилагането на такива оценки
от публичните органи и стопанските субекти, чиято дейност е свързана с цифровата среда“ се посочва в документа. Държавите са призовани да създадат коoрдинационен механизъм и да определят административен
орган, натоварен със задачата да координира политиките, насоките и програмите, засягащи правата на децата.
В периода 16-18 ноември Съветът на Европа организира
конференция, с която отбеляза 20 години от създаването
на Конвенцията за престъпления в киберпространството,
известна още като Будапещенската конвенция. Тя остава
най-значимият международен договор, който защитава
индивидите и техните права от престъпления онлайн.
Към момента 66 държави са ратифицирали конвенцията,
две държави са я подписали и десет са поканени да я приемат. Над 140 държави работят със Съвета на Европа, за
да подобрят законодателството си в областта на противодействието на киберпрестъпленията. България също е
сред страните, ратифицирали конвенцията, като това се
случи през 2005 г. По време на Конференцията са организирани различни уоркшопове, сред които за Автоматичното разпознаване на материли с детска порногрфия
(Automated detection of child sexual abuse materials).

„Не на кибернасилието срещу жени и деца“ се реализира
под егидата на вицепрезидента Илияна Йотова, в партньорство с УНИЦЕФ, ГДБОП, Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители,
учебни заведения, неправителствени организации и
общини. Проектът ще се изпълнява на 3 етапа. На 28 октомври 2021 г. бе проведено онлайн набиране на доброволци за обучение от експерти на основния партньор
ГДБОП. Следващите етапи от проекта са организиране
на дискусии и информационна кампания в периода ноември 2021 г. – март 2022 г. и заключителна конференция
– кръгла маса през април 2022 г.

Сред организираните събития, част от образователната
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,
една съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и
МОН, беше среща на прокурор Зорница Цветкова от РП
– Разград и районния съдия Николай Борисов с ученици
от СУ „Христо Ботев“ в града. Сред дискутираните теми
бяха киберпрестъпленията и опасностите, които дебнат
младите хора в интернет, и как да се предпазят от злоупотреби в социални мрежи като Фейсбук, Тик-Ток, Инстаграм и Вайбър. Учениците научиха какви са правата и задълженията им като граждани и по какво се различават
институциите съд и прокуратура.

В началото на март бе приет нов Общ коментар (General
comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the
digital environment) към Конвенцията на ООН за правата
на детето, с поредица законодателни предложения и социални мерки, които да гарантират сигурността на деца-

Съдия Борисов акцентира на някои използвани в интернет похвати като т.нар. „фишинг“ за прихващане на
важна лична или финансова информация. Представени
бяха начините за измами чрез различни игри, при които
е възможно децата да бъдат подмамени с твърдението,
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че са спечелили парична сума или някаква материална
награда. Обучителите дадоха ценни съвети как учениците да се отнасят към всяко съобщение от непознат, как в
максимална степен да подсилят защитата на профилите
си, да не отварят подозрителни линкове и писма в електронната си поща, за да не станат жертви на кражба на
самоличност, хакване на компютър и изтичане на лични
данни. Сътрудничеството между съда и учебното заведение по тази образователна програма е планирано да
продължи с още две лекции с ученици от 7. клас.

Като пример за добра практика може да бъде посочена и
инициативата на Община Сандански, която съвместно с
Районна прокуратура – Сандански и Дирекция „Социално подпомагане“ инициира среща за обсъждане на мерки срещу киберпрестъпността сред децата и младежите.
В нея бяха набелязани конкретни мерки за борба, като
се планира и провеждане на широка информационна
кампания за превенцията на киберпрестъпността сред
децата и младежите в община Сандански.

Препоръки
Да се приеме плитика и мерки за превенция на
насилието, регулираща всички сфери от дейността
на институцията, които могат да бъдат свързани с
нарушаването на правата на децата за безопасност,
с подкрепата и намесата при ситуации, които могат
да заплашат живота, здравето и благосъстоянието
им. Освен въведение/изявление за ангажираност тя
следва да съдържа и поведенчески етикет спрямо
децата, насоки за набиране на персонал, обучение
на персонала и др.;
Да се осигури ефективно действие на координационните механизми за взаимодействие на експерти,
вкл. педагози и училищни психолози, при работа в
случаи на деца, жертви или в риск от насилие. Да се
въведат ясни процедури за намеса, ако има проблеми с безопасността на децата, за да може всеки член
на персонала да знае на кого да докладва за такива
случаи и как да ги архивира. Всички членове на персонала и доброволци трябва да обръщат внимание на
сигнали, които могат да предполагат, че някое дете се
нуждае от помощ. Важна част от създаването на безопасна и приобщаваща училищна среда е да се уверим,
че нагласите, ценностите и нормите, свързани с насилието срещу деца, са видими. Когато се гарантира, че
подходите и политиките на учителите и училището,
свързани с насилието над децата в училищата, са явни
и видими, това допринася значително за изработването на ясни насоки и за създаване на правила. Когато
учениците разполагат с ясна информация, те могат да
анализират критично тези норми и правила;
Да се подкрепи въвеждането на здравно образование в училищата в България, което да включва
темата за превенция и справянето с насилие в училище, вкл. онлайн тормоз. Следва да е налице по-ефективно сътрудничество и координация между МЗ и
МОН;
Да се провеждат регулярни обучения за всички
служители относно разпознаване на рисковите фактори и идентифициране на различни форми на насилие. Също така всички служители следва да бъдат
наясно със законовите разпоредби, законовата отговорност на училището и задължението си да докладват;
Да се обезпечи достъп на всички служители до
контактите на ключови институции, които работят за
закрилата на детето;
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Да се обучи поне по един учител или възпитател
върху методика и инструменти, които се използват
за обучение на деца по темата за закрила от злоупотреба и насилие. Този учител или възпитател трябва да има знанията и уменията да обучава деца по
темата за превенция на насилието и да разполага с
нужните образователни материали за работа в клас
с деца на различни възрасти;
Да се предоставят възможности на целия педагогически персонал за обучение относно начините
за разпознаване на признаците и реагиране при
опасения за злоупотреба/насилие спрямо дете;
Да се осигури супервизия за учителите като възможност за подкрепа и рефлексия;
Да се изгради единна държавна система с база
данни за извършено насилие спрямо деца и предприетите мерки, с възможност за анализ и оценка на
тенденциите, политиките и мерките;
Да се гарантира ефективното действие на координационен механизъм, съгласно Общ коментар 25
към Конвенция за правата на детето;
Да се подобри качеството на междуведомственото сътрудничество;
Да се повиши осведомеността за пренебрегването и злоупотребите с деца в киберпространството;
Да се подкрепи въвеждането на здравно образование в училищата в България, което да включва
темата за превенция и справянето с насилие в училище, вкл. онлайн тормоз. Следва да е налице по-ефективно сътрудничество и координация между МЗ и
МОН;
Да се организират предварителни и текущи специализирани обучения за специалистите, работещи
с деца в различни сфери на дейност;
Да се извърши анализ от страна на МОН за рисковете по отношение на защитата на правата на децата при обработването на техните лични данни при
ОРЕС;
Да се засили фокусът върху по-прикритите форми на насилие над деца, включително онлайн тормоз
и сексуално насилие онлайн.

4.
Правосъдие за деца
Образование
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Правосъдие за деца
Среден 3.28

Продължаваща стагнация в областта
на наказателното правосъдие за деца;
Не се прави достатъчно, за да се осигури
поставянето на най-добрия интерес
на детето в основата на решаването
на родителските конфликти.

„ Да се създадат и разпространят действащи и ефективни практики, вместо само да се отчитат административно и да се „имитира“
работа“.
Анкета „Бележник 2022“

Права на децата, жертви на насилие

През 2021 г. отново е налице стагнация в
областта на наказателното правосъдие
за деца.

Законопроектът за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица остана без движение в МП. Целта на законопроекта, който беше изработен с широкото участие на
експерти, УНИЦЕФ, НМД и други НПО, беше провеждане на дълго обсъжданата реформа. Другата задача на
правителствата през последните години в тази област
беше транспонирането на Директива (ЕС) 2016/800 на
Европейския парламент от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени
или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo и Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата
на жертвите на престъпления. В центъра на транспонирането трябваше да застане създаването на нормативна, експертна и финансова рамка за прилагането на
индивидуална оценка на дете, както и свързаните с нея
права – на изслушване и на отдаване на предимство
на интересите на детето. Транспонирането и на двете
директиви остава недостатъчно обхватно. През 2021 г.
не бяха предприети мерки и в двете посоки, което
може отчасти да се обясни с последователните избори,
краткосрочно действащи НС и традиционната липса на
ангажираност на българската политическа класа с правата на децата.
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Все така не е налице нормативна рамка, която да осигурява холистичен и приобщаващ „дете-центриран
подход“ в сферата на наказателното правосъдие. Паралелно с това не са въведени и не се следват мултидисциплинарните модели, които да предоставят максимално благоприятстващ за детето подход с цел превенция
на последваща виктимизация. Към момента няма нормативно задължение за видеозаснемане на първото
даване на показания от страна на детето–жертва на насилие и последващо изслушване по изключение. Индивидуалната оценка на децата–жертви на насилие, като
инструмент, който определя нуждите на жертвата и гарантира по-качественото събиране на доказателствата,
остава невъведена. Всичко това води до възможност за
неограничен брой на разпитите на жертвата, при липсващ специализиран протокол за провеждането им от
специално обучени за целта разпитващи. Нито НПК,
нито законопроектът за изменението му от 2020 г. въвеждат в областта на наказателното право изисквания
за индивидуална оценка и отдаване предимство на
интересите на детето. В нито една от поправките не се
споменава за интересите на детето – заподозряно или
обвинено в извършване на престъпление. Правата му
се извеждат от общото право на справедлив процес.
Не се предвиждат цели на индивидуалната оценка, за
налагане на полезни за детето мерки или свързани със
специалните му нужди, или със специфични възпитателни мерки.
Мерките за закрила на децата–жертви на насилие продължават да са от хаотичен порядък и до голяма степен
се разчита на преценката на съдии и разследващи органи за осъществяването на едно или друго действие.

Така например, продължава да не е налице процесуалното задължение всички разпити на непълнолетни и малолетни да бъдат осъществявани в специално
оборудвани помещения (т.нар. сини стаи) или чрез видеоконференция, като нормата на чл. 140, ал. 5 от НПК
оставя преценката за това да бъде осъществена изцяло
от водещия разпита.
През изминалата година не се регистрира и подобрение в работата на „Координационен механизъм при
насилие“ (чл. 36 г, ал. 3 от Закона за закрила на детето),
съгласно който всяка институция следва в изрично определена за целта среща да предостави информацията
по случая, с която разполага към момента и на база на
тази информация да се предприемат действия. Важно
е да се каже, че именно в този първи момент една от
основните задачи е да се прецени какви са рисковете за
детето – какво е здравното състояние и психосоциалната ситуация; готовността за участие в правни процедури и уязвимост/необходимост от щадящи/адаптирани
практики за участие в съдебни производства; наличието на риск от вторична виктимизация; наличие на риск
от заплахи или отмъщение от страна на нарушителя или
хората, свързани с него. Начинът на осъществяване на
индивидуалната оценка обаче не е конкретизиран, а е
оставен отново на преценката на работещите. Действително НПК, в чл. 144, ал. 2, т. 5 и ал. 3, предвижда възможност за определяне на експерт, който да установи
специфичните нужди от защита на свидетел във връзка
с участието му в наказателното производство. Подобна
възможност обаче отново не е задължителна и по-скоро се концентрира върху пригодността на непълнолетния или малолетния да възприема фактите правилно и
на необходимостта от защитата му в хода на наказателното производство, отколкото на диференцирания подход, дължим за случаите на дете–жертва или свидетел
на престъпление.

Наказателноправната система няма традиция да работи с другите системи – социална, здравна и образователна, когато става въпрос за дете. Това прави илюзорно прилагането за целите на процеса и на наказанието
(чл. 60 НК) на мерки за рехабилитация и интеграция на
децата, които са били в контакт със системата за наказателно правосъдие. Това оставя системата фокусирана в
репресията, т.е. постигане на собствените цели на процеса и на наказанието. Никъде в НПК, нито в законопроекта за изменение на НПК се посочват цели, свързани
с полезните за детето мерки, или особени нужди, или
по-особени мерки за неотклонение.
Мерките за неотклонение, предвидени в НПК, не се
диференцират според възрастта на задържания, нито
гарантират по някакъв начин правото на образование
на детето. Видът на мерките не отговаря на съвременното развитие на политиката и законодателството за
закрила на детето. Например, не се развиват мерки,
които биха позволили настаняване на детето в семейна
среда, когато се налага изолирането му от криминогенната му среда (напр. специализирана приемна грижа).
Не е предвиден периодичен преглед на ефективността
на мярката и отражението върху детето. Сроковете на
мярката задържане под стража са непропорционални
на целта и на интересите на детето – мярката може да
продължи до 8 месеца или 2 години.
Макар през 2021 г. в Народното събрание да бе внесен
проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), част от чиито
разпоредби адресират децата–жертви на домашно насилие, същият така и не бе гласуван и неговото бъдеще
понастоящем е неясно. Сходно е развитието и на проекта на закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), чрез който се изменя и
Законът за подпомагане и финансова компенсация на
пострадалите от престъпления.

Права на децата, заподозрени или обвинени в извършване на
престъпления

През 2021 г. продължава да липсва мултидисциплинарният подход по отношение
на непълнолетните извършители, така
както същият е заложен още с Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент
от 25 октомври 2012 г. за установяване на
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.
След налагане на наказание или мерки, свързани с лишаване от свобода или задържане под стража, липсва
дължимата подкрепа от страна на Министерството на
образованието и науката спрямо директорите и персонала на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати. Това важи особено
в условията на противоепидемични мерки. Изцяло
липсва разработен инструментариум, въз основа на
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който да се изготви първоначална оценка на риска от
извършване на ново престъпление от малолетния или
непълнолетен извършител или за необходимостта от
незабавното му отделяне от неблагоприятна семейна
или социална среда.
Въпреки че НПК дава гаранции за по-внимателен подход при непълнолетните извършители, отчитайки, че
целта на наказанието при тях е да ги подготви за активна и общественополезна роля след навършване на
непълнолетие, спорни законодателни промени всъщност създават възможност за неоправдан полицейски
произвол спрямо тях. Изменението на разпоредбата на
чл. 386, ал. 5 от НПК, която дава възможност на разследващите органи да отложат до 24 часа уведомяването
на родителите на заподозрените непълнолетни лица
относно тяхното задържане, не намери решение в конкретна съдебна практика и остана една зле прикрита
възможност за безконтролно ограничаване на лични
права, при това по отношение на деца. Според цитираната разпоредба отлагането на това уведомяване се
прилага с оглед на особените обстоятелства на всеки
конкретен случай, като то не надхвърля необходимото
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и не се основава само на вида или тежестта на извършеното престъпление. На практика, създава се безконтролна и произволна възможност за преценка „по
целесъобразност“ дали да се уведомят родителите или
Агенцията за закрила на детето, без да се дава сметка
за вредите от психологическо естество, които търпят не
само задържаните непълнолетни лица, но и техните родители и близки. Заложеният съдебен контрол по ал. 6
върху неуведомяването на практика е неработещ. Дори
и да постъпи жалба срещу неправомерно прилагане на
чл. 386, ал. 5 от НПК, фактическото администриране на
жалбата и произнасянето на съда отнемат много пове-

че от предвидения 24-часов срок по ал. 5. Последното е
поради липса на изрична процесуална регламентация
при подобни специфични незабавни производства.
Определени съдилища (в т.ч. Софийският районен съд)
продължават да спазват принципа делата с деца да се
разпределят на съдии, обучени за работа с деца, но не
така стои въпросът със съдебните заседатели, които
формират мнозинството от задължителния разширен
съдебен състав по тези дела. Изискването тези лица да
са педагози не се отчита от системата за случайно разпределение на съдебните заседатели.

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

През изминалата 2021 г., с оглед на това, че
страната ни премина през политическа и
правителствена криза, нямаше развитие
по тази тема. Общата правна рамка на
българското законодателство, относима
към децата, пострадали от насилие, може
да бъде разгледана от три гледни точки
в зависимост от това какви елементи от
системата за превенция и реакция на насилието над деца се откриват в правата,
процесуалните гаранции за упражняване
на тези права, участието и отговорността
на отделните видове институции, органи
и специалисти, и каква е последващата
защита спрямо децата.

Следва да се отбележи, че в контекста на системата за
превенция на насилие с последните изменения на НК,
обнародвани с ДВ №74/2015 г., се въведоха и текстове,
съобразно които на лица, извършили тежки престъпления на сексуално посегателство срещу малолетни и
непълнолетни, се налага наказание лишаване от право да се заема определена държавна или обществена
длъжност или наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност (чл. 158б
и чл. 188, ал. 5 НК). С този текст за първи път в законодателството ни се въвежда една първична превенция за въздържане от престъпления, изразяваща се
в избягване на последици от наказателното преследване при извършване на такива тежки посегателства
спрямо деца, които могат да окажат сериозно влияние
върху възможността на извършителя да заема изобщо
държавна или обществена длъжност. Тази превенция
се изразява и в предупредително-възпиращо въздействие на наказанието от извършването на конкретни престъпления като гореописаните. НК съдържа
на практика и елемента на разпознаването, тъй като
престъпните състави в Особената част на НК съдържат, от обективна и субективна страна, дефиниция
за елементите и начина, по който да бъде разпознато
престъпното въздействие, като се посочва обектът на
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въздействие или посегателство. В анализа подробно
са посочени характеристики на престъпните състави,
в които субекти могат да бъдат малолетни и непълнолетни, и отделните признаци, по които едно посегателство може да бъде разпознато като престъпление
и съответно да бъдат сезирани компетентните органи.
Такива престъпни състави са трафик, престъпления
против половата неприкосновеност, телесни повреди,
престъпления против младежта и др. От гледна точка
на наказателнопроцесуалния аспект и НПК за понятието за пострадал петте основни елемента за закрила
от насилието могат да бъдат открити в идентификация
на детето, жертва на насилие, още при първия контакт с органите по наказателното преследване, което
на практика означава при подаване на сигнал от пострадалия или от друго лице, като в контекста на наказателното производство на пострадалото дете да му
бъдат предоставени всички възможности за защита.
Друг елемент е отговорът, изразяващ се в спиране на
злоупотребата – може да бъде открит в мерките за защита, като мярка за забрана за обвиняемия за непосредствено доближаване до пострадалото дете (чл.
67 НПК), която може да се вземе и на досъдебното
производство с определение на съответния първоинстанционен съд след изслушване на пострадалия. На
последно място, елемент на системата за закрила от
насилие е защитата, когато става въпрос за разпит на
малолетни и непълнолетни свидетели на престъпления, участието на педагог или психолог при разпит,
възможността за избягване на вторична виктимизация, чрез ограничаване на броя на контактите с извършителя, чрез разпит пред съдия на досъдебното производство, възможността за звукозапис и видеозапис,
разпит в специализирани помещения (напр. в т.нар.
сини стаи), разглеждането на дела от специализирани
съдебни състави, в които участват деца. Обучението
на професионалисти в рамките на наказателното съдопроизводство за работа с деца също е важна част
от защитата като елемент на системата за закрила от
насилие.
В НПК се съдържат особени правила за разпит на малолетни и непълнолетни свидетели (чл. 140). При разпита на малолетен свидетел не се осъществява предупреждение за отговорността по чл. 290 НК, тъй като
предвид възрастта си тези лица не носят наказателна
отговорност. На малолетния обаче изрично се разяс-

нява необходимостта да даде правдиви показания (чл.
140, ал. 4 НПК). ЗИД на НПК включва изменение на текстовете на чл. 140, ал. 5 и чл. 280, ал. 6, които влизат
в сила на 05.11.2017 г. и дават възможност разпит на
малолетен и непълнолетен свидетел в страната да се
извърши при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция, която в
досъдебното производство се провежда в присъствие
на съдия. Основните правила за защита на свидетелите в наказателното производство са регламентирани в
НПК. Съществува и по-разширен режим за защита на
всички лица, намиращи се в опасност по повод провеждането на наказателно производство. Този режим
е установен със ЗЗЛЗВНП. Мерките по посочения закон
се прилагат, ако застрашените не могат да бъдат защитени като свидетели по реда на НПК. Според Закон за
изменение и допълнение на НПК, промените влизат в
сила от 05.11.2017 г. ЗИД на НПК включва изменение на
текстовете на чл. 140, ал. 5 и чл. 280, ал. 6, което дава
възможност разпит на малолетен и непълнолетен свидетел в страната да се извърши при вземане на мерки
за избягване на контакт с обвиняемия, включително
в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция, която в досъдебното производство
се провежда в присъствие на съдия. Тук следва да се
отбележи, че съгласно чл. 19 от Директивата, където
е уредено да се избягва контакт между жертвата и извършителя на престъпление и да се извършва разпит
в специални помещения, на практика напълно се изключва възможността да се използва очната ставка
като допустим доказателствен способ. В този смисъл е
необходимо да има изрична разпоредба в НПК, която
да указва, че очната ставка е недопустима в случаите
на деца, пострадали от насилие.
Тези правила са относими към правилата за разпит
на малолетен свидетел, независимо дали той/тя има

специфични нужди от защита. Терминът „специфични
нужди от защита“ е допълнен и определен в Допълнителните разпоредби, като се казва, че такива „биха
били налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо страдание, включително за
запазване на достойнството на пострадалите по време
на разпит“.
Международните стандарти за правосъдие предвиждат възможност за правна помощ за всички деца, участници в различни процедури, с които се засягат правата и интересите им, като всяко ограничение на правата
им в тази посока противоречи на основните принципи
за ефективно правораздаване и справедлив достъп на
децата до правосъдие. Следва да се има предвид, че
въпреки измененията на ЗПП от 2017 г. останаха много висящи въпроси, изчерпателно посочени по-горе,
които през 2021 г. не намират разрешение в практиката и препятстват ефективната защита на правата на
децата, пострадали от насилие, в съдебните процедури. По отношение на въпросите, свързани със защита
на децата от домашно насилие, като цяло вътрешното
законодателство не е систематизирано и често се налага в едно производство да бъдат прилагани различни нормативни актове. Отделно от това, съществена
трудност при правоприлагането произтича от липсата
на възможност решенията по дела за защита от домашно насилие да бъдат разглеждани от Върховния
касационен съд (ВКС) като последна инстанция (тъй
като последна инстанция по тези дела са окръжните
съдилища – съобразно чл. 17, ал. 6 от ЗЗДН), която в известен смисъл да уеднакви практиката. Отговорността
по закона е специална и няма пречка да се кумулира
с гражданската, наказателната и административно-наказателната отговорност на извършителя – чл. 1, ал. 2
от ЗЗДН.

Гарантиране най-добрия интерес на деца, участващи в правни
процедури. Правни процедури по Семейния кодекс – родителски
конфликти

Родителските конфликти, в контекста на
пандемията КОВИД-19, се мултиплицираха и задълбочиха, без да е налице сериозен ангажимент за тяхното адресиране
посредством навременна професионална
намеса. През 2021 г. отново не бе въведена
задължителна първа среща на страните
по семеен спор с медиатор.
Продължена бе инициативата делата за развод, спорове за промяна на мерките, свързани с родителската
отговорност и личните отношения с бабата и дядото да
бъдат включени в Концепцията за въвеждане на задължителна съдебна медиация на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет. Независимо от това до края на
2021 г. едва в 4 пилотни съдилища (в гр. София, Варна,
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Пазарджик и Перник) подобна задължителност бе въведена, посредством отнасянето на тези казуси за решаването им към съдебните центрове по медиация към
районните и окръжните съдилища в посочените градове. Сходни идеи са заложени и в Националния план
за възстановяване и устойчивост на България. Същите
обаче са посочени общо, без дължимата степен на детайлност. На база на изложеното може да бъде заключено, че през 2021 г. в страната продължава да отсъства
единен подход за мултидисциплинарно решаване на
семейните конфликти по начин, позволяващ опазването на най-добрия детски интерес, въпреки че нуждата
от подобни прийоми в решаването на родителските
конфликти се засилва.
Продължава да отсъства ясна политическа визия и воля
за цялостна трансформация и налагане на единен подход в мултидисциплинарното решаване на родителски
конфликти. Пандемията КОВИД-19 задълбочи проблемите, които настоящият модел създава. Основният
53

проблем при решаването на родителските конфликти
с отчитане на най-добрия интерес на децата се състои
в липсата на единна методология за мултидисциплинарна работа по подобни случаи. В резултат от това в
най-честия случай подобни спорове са отнасяни към
съдебно решаване, което е несъответно на дължимата
психо-социална работа, позволяваща преодоляване на
негативите от родителския конфликт. В резултат на това
се стига до ситуация, в която макар и да е постигнато
съдебно решение по казуса, същото често не успява да
реши конфликта между родителите и поставя детето в
травмираща го среда.
Също така понастоящем съдиите са лишени от действителна възможност да задължат страните да посещават социални услуги, позволяващи им подобряване
на родителския капацитет и изграждането на работещи отношения с другия родител в интерес на детето.
Така случаите на родителски разрив в отношенията
често служат като генезис на множество съдебни и
административни производства, които само засилват
негативните въздействия на конфликта върху децата.
Алтернативното решаване на конфликти, в това число
и посредством отнасянето им към медиация, продължава да е недостатъчно ползвано въпреки отчитаните

преимущества на медиационната процедура. Последното се потвърждава и от последния годишен доклад
на Софийски районен съд, към който функционира
най-големият медиационен център в страната и който
отчита, че за 2020 г. броят на препратените дела към
процедура по медиация е намалял, като от общо 111
проведени медиационни срещи са постигнати едва 18
спогодби. От тях процесите, касаещи родителски права, са намалели на 36, като същите обхващат следните видове производства: развод – 10 (при 17 за 2019
г.); режим на лични отношения – 5 (при 14 за 2019 г.);
родителски права – 21 (при 34 за 2019 г.). Сходни са
процесите и за 2021 г., като те продължават да показват спад на процедурите по медиация в случаите на
родителски конфликт.
Същевременно е налице остра нужда от подобряване
квалификацията на експертите, работещи със семейни
конфликти и тяхното профилиране в прилагането на
иновативни подходи в такива ситуации. Последната е
с особена значимост в работата на съдиите, адвокатите и медиаторите, чиято квалификация следва да бъде
повишена, с оглед овладяването на нови умения за работа по семейни конфликти, с цел гарантиране на найдобрия интерес на детето.

Препоръки
Да се придвижи за обсъждане в НС и приеме
законопроектът за отклоняване от наказателно
производство и налагане на възпитателни мерки на
непълнолетни лица, който да дерогира действащия
Закон за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
Да се предложи за ново обсъждане от експерти
и НПО законопроектът за изменение на НПК от 2020
г. преди придвижването му по законодателната процедура;
Да се организират от МП обществени кампании
относно наказателното правосъдие за деца – цели,
участие на детето и защита на неговите права и найдобри интереси;

Да се придвижи за обсъждане в НС и приеме
законопроектът за отклоняване от наказателно
производство и налагане на възпитателни мерки на
непълнолетни лица, който да дерогира действащия
Закон за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
Да се ревизират разрешенията, закрепени в
действащата понастоящем редакция на чл. 386, ал. 5
от НПК;

Да се проведе в МС дискусия относно ролята на
МПСП за реформа на политиките за деца по посока
превенция на противоправното поведение чрез развиване на специализирани услуги за деца с трудности в поведението;

Да се въведе системно обучение на магистрати,
следователи, социални работници и пр., фокусирано
върху специфични предизвикателства на работата с
деца, заподозрени или обвинени в извършване на
престъпления;

Да се въведе законово моделът на Координационния механизъм за защита на деца – пострадали
от насилие, като утвърден в практиката механизъм
за мултидисциплинарна оценка на нуждите на детето жертва и детето извършител;

Да се въведе системно обучение на съдебни заседатели за работа с непълнолетни, водено с участието на педагози и социални работници;

Да се осигури транспонирането в пълнота Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент от
11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за
децата, които са заподозрени или обвиняеми в рам-
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ките на наказателнoто производствo, и на Директива
2012/29/ЕС на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти
за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления;

Да се създадат съгласувани и добре координирани национални планове за намаляване на постоянно високите нива на насилие както срещу момичета, така и срещу момчета от ранното детство до
юношеството;

Да се реализират всеобхватни, координирани,
многосекторни инициативи, в които да участват както правителството, така и гражданското общество.
Същите трябва да бъдат информирани чрез доказателствата за това кои средства са ефективни за предотвратяване и отговор на многобройните форми на
насилие, които децата преживяват в ранния период
от живота си;
Да се изгради социална инфраструктура, която
да подпомага осъществяването на гореизложеното;
Да се осигури съвместно от Агенцията за социално подпомагане и от Министерството на правосъдието действието на механизъм за развиване на
социални услуги за деца – извършители на престъпления;
Да се изработи и въведе единна методология
за мултидисциплинарно решаване на родителски
конфликти, която да включва задължителна първа
среща на страните по семеен спор с медиатор, с цел

Правосъдие за деца

преодоляването на състезателността между родителите на плоскостта на отношенията им с децата, и
поставянето на най-добрия интерес на детето в центъра на решаването на родителския конфликт;
Да се направи от страна на Министерството на
правосъдието преглед на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс от 2016 г. и да се продължи работата по същия;
Да се повиши квалификацията на съдии, адвокати и медиатори, работещи по семейни спорове;
Да се предложи от страна на Министерството
на правосъдието решение на проблема с отказите
на частни и държавни съдебни изпълнители да провеждат принудително изпълнение относно режим
на лични отношения между родител и дете;
Да се подобри капацитетът на отделите за закрила на детето за насочване към социални услуги,
като мярка за закрила на детето.

55

5.
Ранно детско развитие
56

Ранно детско развитие
Среден 3.32
Липсва споделено разбиране за ранното детско
развитие и национална стратегия в областта;
Липсва фокус върху майчиното и детско
здраве; регионалните и етнически
диспропорции са твърде големи;
Липса на достатъчно на брой и достатъчно
качествени и разнообразни услуги за ранно
обучение и грижа;
Липса на устойчиво финансиране и недостиг
на кадри в областта на ранната детска
интервенция;
Липса на единна система за насочване към
услугите по ранна детска интервенция.

„Да се изградят местни центрове за подкрепа на деца и родители (психолог, педиатър, акушерка, логопед, социален работник,
педагог), в които да се провеждат превантивни, подкрепящи, информационни, здравни услуги.
Има огромна нужда от отварянето на системата за ранна детска грижа. Така или иначе няма достатъчно места за децата в
държавните заведения. Защо не се узаконят и да се насърчава
развитието на съществуващите от години родителски кооперативи, където децата получават съвременна и адекватна грижа?”
Анкета „Бележник 2022“

Майчино и детско здраве
През 2021 г. държавата, в лицето на Министерството на
здравеопазването, не предприе никакви действия, за
да анализира майчината смъртност от последните години, нещо повече, бяха неглижирани допълнителните рискове, които КОВИД-19 носи за бременните жени.
Това доведе до смъртни случаи сред родилки, които
можеше да бъдат избегнати.

Майчина смъртност
Предизвиканите от пандемията проблеми в управлението и функционирането на здравната система се
отразиха негативно върху благополучието на бременните и раждащи жени и техните семейства, като
ограничиха допълнително достъпа им до качествени
здравни услуги, застрашиха здравето и живота им и
засилиха практиката за разделяне на раждащите жени
от техните партньори и на новородените от техните
родители. Липсата на официално утвърдени препоръки за клинично поведение, основани на международния научен консенсус, доведе до ръст на необоснованите инвазивни интервенции, както и до потенциално
предотвратима смъртност от КОВИД-19 сред бременните и раждащите.
По данни на НЗОК56 за периода от 1 януари 2021 г. до
30 септември 2021 г. са починали 7 жени с коронавиРанно детско развитие

русна инфекция и други 5 без установена такава в периода на тяхната бременност, раждане и послеродов
период. Поради начина на отчитане на смъртността
в тази група обаче е възможно тези данни да не са
изчерпателни. През 2021 г. Българският хелзинкски
комитет установи57 разминаване в данните за майчина смъртност за 2019 г., отчитани от различни институции58, и след поредица сигнали, в началото на 2022
г. НЗОК публикува „Проучване на смъртността на родилките за периода 2010-2020 г.“59, в което се посочват възможните причини за некоректната статистика,
отчита се, че майчината смъртност у нас е „средна към
висока“ спрямо останалите страни в Европейския
съюз и се дават конкретни препоръки за преодоляване на проблема.

От 1 януари 2021 г. до 30 септември
2021 г. са починали 7 жени с
коронавирусна инфекция и други
5 без установена такава в периода
на тяхната бременност, раждане и
послеродов период.
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Майчино здраве и КОВИД-19
По информация на МЗ в България не е издаван задължителен или препоръчителен документ за клинично поведение при лечение на бременна жена от коронавирусна
инфекция – амбулаторно или в болнична среда. Липсват
и утвърдени насоки относно поведението при водене на
раждане на жена с позитивен резултат от тест за SARSCoV-2, както и за медицински грижи за такава родилка
и бебето в ранния постпартален период. Това поставя
под въпрос както равнопоставеността на бременните
при достъп до медицинска помощ в случай на коронавирусна инфекция, така и качеството на грижите, които
те биха получили при такъв случай. Освен клиничните
рискове, това доведе до допълнително влошаване на
положението на бременните и раждащите жени у нас. В
повечето лечебни заведения достъпът на придружител
по време на раждането беше забранен още през март
2020 г. и повече не беше разрешен, на много места бяха
ограничени възможностите за свиждания, показва анализ на Фондация „Нашите недоносени деца“60.

Ваксиниране на бременни и кърмещи
жени
Препоръката, отнасяща се до ваксинирането на млади
жени, планиращи бременност и бременни жени е издадена през февруари 2021 г. и препоръчва бременните
да не се ваксинират срещу КОВИД-19, а планиращите
бременност да не забременяват поне 6 месеца след ваксинация. Въпреки данните за сигнали61, че това противоречи на международния научен консенсус и поставя
в риск живота и здравето на бременните жени и техните
бебета, тази препоръка не е актуализирана до края на
януари 2022 г. Кърмещите жени напълно отсъстват от
препоръката.

Изпълнение на Националната програма
за подобряване на майчиното и детското
здраве (НППМДЗ) и Наредба 26 през 2020 г.
В края на 2020 г. изтече действието на Националната програма за подобряване на майчиното и детското
здраве 2014-2020 г. Актуализираната програма с период
на действие до 2030 г. беше приета с Решение № 333 от
09.04.2021 г. на Министерския съвет с план за действие
за периода 2021-2023 г.
По данни на Министерството на здравеопазването заложеният за 2021 г. бюджет за дейностите по програмата е
в размер на 4.69 млн. лв. В същото време обаче от ведомството съобщават, че договорите с лечебните заведения, извършващи дейности по програмата, са сключени
едва през ноември 2021 г., което с висока вероятност е
възпрепятствало разходването на бюджет по предвидените дейности преди този срок. До 31 декември 2021 г.
нямаше официални данни относно извършения обем
дейности, които МЗ финансира чрез механизмите на
програмата, като ранен (биохимичен) скрининг за бременни, неонатален слухов скрининг с цел ранно откриване при увреждане на слуха, така и всички дейности на
създадените в рамките на програмата 31 здравно-консултативни центъра (ЗКЦ), в които лекари, психолози
и социални работници предоставят комплексно меди-
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цинско наблюдение на деца с увреждания и хронични
заболявания, на бременни с повишен медицински риск,
с патология на бременността или наличие на хронични заболявания и увреждания, независимо от техния
здравноосигурителен статус.
По план за 2021 г. ЗКЦ би следвало да извършат 12 000
прегледа, за които да бъдат финансирани с малко над 1,2
млн. лв.
Извън планираните финансови параметри обаче,
НППМДЗ 2021-2030 оставя някои недостатъчно ясно
формулирани цели и мерки по важни за майчиното и
детското здраве критерии. Например не е заявен акцентът върху превенцията с ясни дейности и количествени
измерители; първоначалната заявка за прилагане на холистичен подход към човешката личност, респективно –
здравето и развитието, не присъства в така разписаните
дейности нататък в документа, където се прилага силно
редукционистки подход при адресирането на здравни и
развитийни теми.
Същевременно по данни на НЗОК тенденцията малко
над 1/3 от здравнонеосигурените бременни жени да получават преглед от специалист, а под ¼ – изследвания,
на които имат право по силата на Наредба 26/14 юни
2007 г.62, се запазва без промяна от предходните години.
Според справката на осигурителната каса от 1 януари
2021 г. до 30 септември 2021 г. в страната са родили 5332
жени, които не са били здравноосигурени. Това представляват близо 16% от всички раждания, които са отчетени към институцията за този период. За същия период
от своето право на преглед при специалист акушер-гинеколог са се възползвали 2196 здравнонеосигурени
бременни жени, а едва на около 1000 са направени полагащите им се лабораторни изследвания.

Раждания от 1 януари 2021 г.
до 30 септември 2021 г.
(справка на НЗОК)

5332 (16%)
Раждания на неосигурени
бременни жени

2196
са се възползвали от своето
право на преглед при специалист
акушер-гинеколог

На едва около 1000
са направени полагащите им се
лабораторни изследвания

По данни от писмо на МЗ до омбудсмана от 10.03.2022
г., от бюджета на НЗОК за 2021 г. са заплатени следните
дейности и средства за общопрактикуващи лекари и
лeкарите специалисти по програмата „Майчино здравеопазване“:
 за профилактични прегледи на бременни жени са отчетени 325 578 броя прегледи на стойност 4 939 211 лв.
 за медико-диагностични дейности са заплатени изследвания на стойност 2 956 934 лв.
За 2021 г. нормалните раждания, за които НЗОК е заплатила, са 21 544 случая на стойност 23 693 888 лв. Ражданията с цезарово сечение са 24 224 случая на стойност
23 247 976 лв.

17 850 (53%)
Раждания чрез цезарово сечение
за периода януари-септември 2021 г.
(по данни на НЗОК)

През 2021 г. за неосигурени бременни жени са регистрирани 2922 броя прегледи и 9086 броя изследвания на
стойност съответно 70 128 лв. и 34 982 лв.

Достъп до медицинска помощ и качество на родилните грижи в условията на
COVID-19

Нарушенията в работата на ЗКЦ, както и цялостно влошеният достъп до медицинска помощ заради епидемията от КОВИД-19 с висока вероятност са влошили и без
това недостатъчния достъп до пренатална и неонатална
диагностика, като това засяга в най-висока степен жените от уязвими групи – живеещите в бедност, в отдалечени населени места или в сегрегирани общности.

Качество на родилните грижи в условията на COVID-19

3251 акушерки
55 г. средна възраст
1766 лекари
акушергинеколози

Информационна система за ражданията.
Медицински стандарти и качество на
грижите в родилните и неонатологичните
отделения.
Кадрова обезпеченост и политика
По данни на НСИ към 31 декември 2020 г. в страната
има 3251 акушерки и 1766 лекари акушер-гинеколози63. Данните за практикуващите акушерки са близки
до тези от предходната година с леко намаление, докато лекарите се увеличават. По данни на Българската
асоциация на професионалистите по здравни грижи
средната възраст на акушерките продължава да се увеличава и през 2021 г. е достигнала 55 години64.
През 2021 г. бяха приети повече студенти по специалностите в направление „Здравни грижи“ (в което попадат и акушерките), които в края на 2020 г. бяха определени като приоритетно професионално направление.
Все още обаче търсенето на тези специалности от кандидат-студентите е недостатъчно за преодоляване на
острия кадрови недостиг в системата.

Ранно детско развитие

По данни на НЗОК 17 850 или 53% от отчетените към
институцията раждания в периода януари-септември
2021 г., са се случили чрез цезарово сечение. Още през
2020 г.65 бяха налице тревожни сигнали, че в България
няма да се следва международния научен консенсус,
според който индикациите за извършване на оперативно раждане могат да бъдат само акушерски и пандемията не променя тази препоръка. СЗО определя, че
при около 19% от всички раждания ползите от извършване на цезарово сечение надвишават рисковете. Иначе казано, около 1/3 от родилките у нас са подложени
на ненужна операция, която създава повече преки и
дългосрочни рискове за тях и бебетата им от нормалното раждане.

Достъп на родители до неонатологичните
звена във време на пандемия

Не се наблюдава развитие или заявка за
такова по отношение на държавните политики и приоритети в областта на подкрепата на контакта между родителите
и техните бебета, както и развитието на
семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения в контекста на събитията от последните две години.

За втора поредна година пандемията от КОВИД-19
демонстрира устойчиво влияние върху практиките
по семейно-ориентирана грижа в неонатологичните
отделения в света. Докато в началото на пандемията
бяхме свидетели на повсеместно ограничаване на
достъпа на родителите до недоносените им или болни новородени, то само няколко месеца по-късно, с
публикуването на препоръките на СЗО през пролетта
на 2020 г.66, достъпът на родителите до интензивните
звена, практикуването на контакт кожа-до-кожа (кен-
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гуру-грижи) и кърменето в неонатологичното отделение в по-голямата част от света бяха отново възобновени. България остана една от малкото държави,
които, въпреки световните проучвания, свързани с
вредата от раздялата и препоръките по отношение
на възстановяването на контакта между родители и
бебета в неонатологичните отделения, включително
за преждевременно родените, не предприе действия,
за да обезпечи този аспект на грижата. СЗО подкрепи
проект за психологическо консултиране на семействата с преждевременно родени деца, към който
имаше голям интерес.

С измененията в заповедта за организация на свижданията от 2 септември 2021 г. достъпът на родители до
неонатологичните звена, вместо да бъде съобразен с
международните препоръки68, беше отново поставен
под заплаха. Условието за „недопускане на повече от
един посетител на стая по едно и също време“, като се
има предвид, че в едно помещение се възстановяват
по няколко бебета (в зависимост от условията в отделните звена), доведе до силното му редуциране както
като честота на посещенията, така и като продължителност, а в някои болнични заведения това бе основание
за директното му преустановяване.

През последните две години станахме свидетели на
многократни изменения в заповедите на Министерството на здравеопазването по отношение на свижданията в болнични заведения и социалните институции
от резидентен тип в контекста на мерките за овладяване на разпространението на КОВИД-19.

На 12 октомври 2021 г., във връзка с повишаващата се
заболеваемост от вируса, СРЗИ издаде нова заповед69,
която отново изцяло забрани свижданията в лечебните
заведения. Аналогични заповеди на регионално ниво
бяха издадени и в други части на страната. Това отново
върна ситуацията в изходното
положение от началото на 2020 г., белязано от демонстрация на липсата
на фундаментално разбиране за съществените различия между терапевтичните нужди на недоносените
и болни новородени, намиращи се в неонатологично
отделение, и тези на хоспитализираните възрастни пациенти. Нека припомним, че изследване на родителския достъп до неонатологичните отделения в периода
13.03 – 13.05.2020 г., проведено от Фондация „Нашите
недоносени деца“, стигна до тревожния факт, че 93.9%
от родителите не са били допускани до недоносените
бебета или новородени с влошено здравословно състояние през целия период на възстановяването им в
неонатологично отделение.

Докато 2020 г. бе белязана от крайни рестрикции по отношение на посещенията при пациенти в болничните заведения, в това число – достъпът на родители до неонатологичните отделения,
то през лятото и есента на 2021 г. следва да отбележим две значими промени: 1) разрешаване
на свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни (Заповед № РД-01-515/21.06.2021 г.)
и 2) делегиране на решенията за организацията на
свижданията изцяло на ръководителите на лечебните заведения с уточнението „при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици,
престилка и защитна маска за лице) и недопускане
на повече от един посетител на стая по едно и също
време.“ (Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г.).
Доколкото недоносените новородени и бебетата с
влошено здравословно състояние спадат към групата на „пациенти с болничен престой над 5 дни“, което
предостави възможност за известно разширяване на
достъпа на семействата до неонатологичните звена
през летните месеци, техният по-специален статут остана все така неразпознат от държавните институции.
С други думи – продължи пренебрегването на фундаменталните разлики между потребностите на
хоспитализираните възрастни и недоносените или
болни новородени, възстановяващи се в неонатологично отделение67.

Световно изследване в 56 страни, сред които и България, проведено от Европейската фондация за грижа
за новородените (EFCNI) в периода август – ноември
2020 г. и публикувано на 11 ноември 2021 г., разкрива
не по-малко тревожни факти относно организацията
на неонатологичните грижи в страната ни във време на
пандемия70.
Докато средно 21% от анкетираните родители в световен мащаб са заявили, че са били напълно лишени от
достъп до бебетата си, то за България това са 42%.
„През 40-те дни, в които момиченцето ми беше в неонатологично отделение, получавахме информация
за нея само по телефона. Достъпът беше напълно
забранен, прегърнахме я за пръв път на изписването.

Изследване на Фондация „Нашите недоносени деца“
период 13.03 - 13.05.2020 г.

период юни-октомври 2021 г.

40%	
не са имали достъп до бебетата си
25%	са били до децата си веднъж на
няколко дни

93% о т родителите не са били допускани
в неонатологичните отделения
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21%	веднъж в седмицата
14%	са били допускани до бебето си
ежедневно

(...) Преждевременното раждане е достатъчно травмиращо преживяване само по себе си, а да не можеш
дори да видиш или докоснеш детето си за повече от
месец, е ужасно тежко.“
(Цитат от България)

Световно изследване,
проведено от Европейската фондация
за грижа за новородените
в периода август – ноември 2020 г.

По отношение на подкрепата за кърмене 18% от общия брой респонденти в изследването заявяват, че не
са били подкрепени да кърмят недоносените си или
болни новородени в рамките на възстановяването им
в неонатологичното звено, за България процентът на
майките, заявили, че не са получили подкрепа за кърмене в посочения период е 70%.
Пандемията от КОВИД-19 оказва допълнително негативно въздействие върху психичното състояние на
родителите, чиито бебета са родени преждевременно
или с влошено здравословно състояние. 45% от всички
анкетирани посочват, че не им е предложена никаква
форма на психологическа подкрепа (вкл. консултиране, групова подкрепа и др.), за България тези родители
са 75%.
Друга тревожна информация, свързана с темата за
майчиното и детско здравеопазване и влиянието на
пандемията върху грижата за бременните жени, родилките и техните бебета, се отнася до проследяването
на бременността. 71% от респондентите от България са
споделили, че, във връзка с пандемията, бременността
им не е била проследявана от АГ или други медицински
специалисти, каквато обичайно е практиката извън обстановка на пандемия.
Онлайн проучване, проведено от Фондация „Нашите
недоносени деца“ в периода юни–октомври 2021 г.
сред 100 родители от страната, чиито бебета се възстановяват в неонатологични звена в този период, потвърждава, че 40% от анкетираните не са имали достъп
до бебетата си, 25% са били до децата си веднъж на
няколко дни, 21%–веднъж в седмицата, а едва 14% са
били допускани до бебето си ежедневно71. Тези данни
разкриват тревожна информация около установяването на една устойчива тенденция към раздяла на родителите от техните недоносени или болни новородени в
контекста на болничната грижа за бебетата.
Пълноценната грижа за всяко новородено включва
участието на неговите родители, според Европейската харта за правата на хоспитализираните деца и Конвенцията на ООН за правата на детето. Необходимо е
откриването на баланс между институционалните мерки за превенция на разпространението на вируса и в
същото време, зачитането на правото на родителите
да бъдат до децата си, както и на потребността на бебетата да са с родителите си – трудна, но необходима
стъпка. Първата крачка към това е определянето на
специален статут на новородените, възстановяващи се в неонатологично отделение, при издаване
на заповеди, уреждащи режима на достъп на външни
лица до свиждания при пациенти. Необходимо е ясно
разграничаване на терапевтичните нужди на недоносените и болни новородени от тези на възрастните
пациенти, подлежащи на болнично лечение, за което
свидетелстват множество научни изследвания.
Обезпечаването на този достъп извежда на преден
план и необходимостта от оказване на необходимата
Ранно детско развитие

В света

21%

В България

42%

от анкетираните
от анкетираните
родители са заявили, родители са заявили,
че са били напълно
че са били напълно
лишени от достъп
лишени от достъп
до бебетата си в
до бебетата си в
неонатологичните
неонатологичните
отделения
отделения

18%

70%

заявяват, че не са
били подкрепени да
кърмят недоносените
си или болни
новородени в
неонатологичното
отделение

не са получили
подкрепа за
кърмене в
посочения период

45%

75%

посочват, че не
им е предложена
никаква форма на
психологическа
подкрепа звено

не са получили
никаква форма на
психологическа
подкрепа (вкл.
консултиране,
групова подкрепа),

71%
са споделили,
че във връзка
с пандемията,
бременността им не
е била проследявана
от АГ или други
медицински
специалисти

подкрепа към неонатологичните екипи, които работят в условия на извънредно натоварване от години. В
този смисъл, от критична важност е предприемането на
спешни държавни мерки по обезпечаване на необходимия брой специалисти в отделенията и достойно обезпечаване на труда им.
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Ранно детско развитие
Политически турбулентната 2021 г. всъщност се оказа
многообещаваща по отношение на въпросите за ранното детско развитие. През пролетта Министерският
съвет прие актуализация на Националната програма за
майчино и детско здраве 2021-2030 г. и тригодишен план
за действие към нея. Министерството на здравеопазването промени и допълни Наредба 9 от 2019 г. и така пакетът от дейности, гарантирани от бюджета на здравната
каса, от януари 2022 г. вече ще включва и здравни грижи
у дома на новороденото до 14 дни след изписването от
болницата. Услугата ще се предоставя от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от амбулатория
за първична медицинска помощ. Здравните грижи ще
включват: предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето на детето
и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения; оценка на средата, в която се отглежда детето, от здравна гледна точка и запознаване с рисковите
фактори за заболявания и вредата от нездравословните
навици в средата. Предвижда се консултиране на родителите за рационално хранене на кърмачето, ползите
от изключителното кърмене през първите шест месеца
и продължителността на естественото хранене съгласно приетите норми; ще се дават указания за правилния
хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето,
както и консултиране по въпроси за подобряване на
родителските практики за отглеждане и възпитание
на детето; при необходимост ще се извършва измерване, регистрация и оценяване на витални показатели,
разпознаване на индикациите на застрашаващи живота
състояния и предприемане на своевременни действия.
Разбира се, еднократно домашно посещение през първите две седмици след изписването от болницата е подобре от никакво посещение. Проблемът е, че колкото и
да е продължително това посещение, едва ли може да се
очаква за няколко часа да се развият родителски умения
и да се усвои информация, необходима за отглеждане на
детето през следващите поне 3, а по-вероятно 7 години.
Още повече, че наредбата е тясно фокусирана върху медицинските измерения на родителството и напълно изключва темите за социалната среда, за емоционалното
и интелектуалното развитие на детето, за значението на
общуването, игрите, говоренето, пеенето и т.н.
Предложенията за редовно проследяване на бременността на всички жени, включително и на здравно неосигурените, бяха чути от Народното събрание и вероятно ще влязат в дневния ред и на новия парламент.
Разработваните стандарти за социални услуги по Закона
за социалните услуги позволяват въвеждането както
на общодостъпни, така и на специализирани услуги за
ранно детско развитие на национално и/или на общинско ниво. Министерството на образованието и науката
реализира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който около
19 000 деца от уязвими групи посещават безплатно детска градина, а общо над 29 000 деца участват в програми
за допълнително обучение по български език, които да
подпомогнат пълноценната им и устойчива интеграция
в образователната система. Министерството на финансите инвестира през 2021 г. близо 20 млн. лв. за подпомагане заплащането на такси за децата, които поради
липса на места не са приети в държавни или общински
детски градини и училища.
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Тези и някои други конструктивни мерки, предприети
през годината от държавата, обаче не отменят необходимостта от:
 разработването, договарянето и приемането на национална стратегия за ранно детско развитие;
 въвеждането на качествени интегрирани услуги за
ранно детско развитие в сътрудничество и координация между образователната, социалната, здравната
система и местните общности;
 провеждането на фокусирани информационни и
разяснителни кампании за значението на ранното
детско развитие за децата и обществото;
 преодоляването на проблема с недостига на специалисти по ранно детско развитие в социалната, образователната и здравната система;
 въвеждането на програми за здравно образование в училище, които да гарантират базисна здравна
грамотност на учениците, включително в областта на
ранното детско развитие.
Промените в Закона за предучилищното и училищното образование от края на 2020 г. дават израз на друг
ангажимент на държавата към въпроса за ранното
детско развитие. През 2021 г. държавата за първи път
започна целенасочено да инвестира финансов ресурс
в общините за покриване на родителския принос към
посещаването на детска градина в задължителна предучилищна възраст, която вече ще бъде 4 години. По
информация от Министерството на финансите, предоставена на Тръста за социална алтернатива, през
2021 г. от републиканския бюджет на общините са
отпуснати общо 19.6 млн. лв. за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО (по 174 лв.
за дете за над 112 000 деца). Мониторингов доклад72
на ТСА констатира, че през 2021 г. 52 000 деца посещават детска градина напълно безплатно, близо
30 000 от тях са в общини, които са отменили таксите за
родителите. Около 19 000 деца посещават безплатно
детска градина благодарение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на Министерството на образованието и науката.
МОН реализира този проект с финансовата помощ на
Програмата за структурна подкрепа и реформи на Европейската комисия за разработване на национална
рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст. Целта е по-високо качество на услугите и подкрепа на институциите за ранно детско развитие и грижи. Проектът включва преглед и адаптация
на добри практики от ЕС за ранно детско образование.
Инициативата обхваща близо 29 500 деца от над 100
детски градини, които допълнително се обучават по
български език. По проекта са назначени близо 300
педагогически и близо 900 непедагогически специалисти. По данни на МОН в дейността за възстановяване на таксите (напълно или частично) са включени
32 500 деца или с 3000 повече от участниците в проекта. Проектът е с обща продължителност от 42 месеца и
не е ясно как дейностите по адаптация на децата към
образователната система и по покриване на таксите
за детска градина ще продължат да се финансират
след приключването му. Ако в детските градини през

2021 г. са записани около 220 000 деца (по данни на
НСИ73), то проектът на МОН за ранно детско развитие
обхваща 1 от 7 деца или около 14%. Не е ясно и на базата на какви критерии Столичната община е усвоила
3,5 млн. лв., или близо една пета от общия бюджет, отпуснат от МФ след промените в ЗПУО, при условие, че
е разширила обхвата на безплатните места само с 262
за цялата 2021 г.
През 2021 г. темата за проследяването на бременността на всички жени бе повдигната от депутати от 46-ото
Народно събрание. Изследване74 на Сдружение ЛАРГО
показва, че липсата на проследяване оказва неблагоприятно въздействие не само върху ранното детско
развитие, но и върху бюджета на здравната и социалната система. Всяка година около 7000 жени раждат
без бременността им да е била адекватно проследена
от специалист.

През 2021 г. една от десет жени е приета
да ражда, без да е бил извършен какъвто и да било преглед или пък изследване

Това крие сериозни рискове за здравето и живота на
бебетата и на майките. Затова България е с едни от
най-лошите показатели в Европа по мъртвородени,
детска смъртност и аборти. Поне една трета от тежките заболявания при недоносените бебетата се дължат
на предотвратими усложнения от нелекувани инфекции на майката по време на бременността, според проучването на ЛАРГО.
До изписването от болницата грижата за здраво бебе
струва 340 лв. Грижата за недоносено бебе с леки усложнения струва 20 пъти повече (6058 лв.), за бебе
със средни усложнения – 100 пъти повече (30 497 лв.).
Болничната грижа за бебе с тежки усложнения може
да достигне 300 пъти грижата за здраво бебе (100 хил.
лв.). След изписването грижата за недоносено бебе с усложнения възлиза на между 4000 и 12 000 лв. само през
първите 2 години. Националният рамков договор предвижда около 65 млн. лв. през 2021 г. да бъдат отделени

Грижа за
недоносено бебе
с усложнения
след изписването

4000 – 12 000
лева само през
първите 2 години

за болнична грижа за бебета. Инвестицията в проследяване на всички бременни жени у нас ще излезе малко
над 1 млн. лв. Ако това доведе до намаляване на дела на
усложненията само с 5%, ще бъдат спестени два пъти
повече ресурси (над 2 млн. лв.). Ако само при 26 бебета
бъдат избегнати предотвратими усложнения, това ще
покрие разходите за проследяване на бременностите
на всички майки. Така ще се освободят ресурси, оборудване и експертиза за лечение на наистина непредвидими усложнения, много повече родители ще бъдат
спокойни и много повече бебета и деца ще повишат
шансовете си за качествен и пълноценен живот. Затова
е важно да се направят необходимите нормативни промени и да се осигури проследяването на бременността
на всички жени.
И през 2021 г. Агенцията за социално подпомагане
продължава да отпуска месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. по чл. 8 от ЗСПД. Разбира се, такава
финансова подкрепа е изключително важна, защото
на глобално ниво бедността е основна пречка пред
пълноценното ранно детско развитие, но тя не може
по никакъв начин да се възприеме като инструмент,
който развива капацитета на родителите за отговорна грижа за бебетата, подпомага преодоляването на
маргинализацията или пък осигурява специализирана подкрепа от патронажна сестра например. Т. нар.
„социални услуги в общността“ са фокусирани върху
специализирани институции за деца като центрове
за обществена подкрепа, кризисни центрове, центрове за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания, дневни центрове и др. институции, но не и
върху подкрепа за семействата. През 2021 г. функционират 634 социални услуги за деца с общ капацитет от
14 593 места.
След известно забавяне в края на 2021 г. започна
интензивна работа по изготвянето на стандарти за
социални услуги по Закона за социалните услуги.

Грижа за бебето до изписването от болницата

340 лв.
здраво бебе

Ранно детско развитие

20 пъти
повече

100 пъти
повече

300 пъти
повече

(6058 лв.)
недоносено бебе
с леки усложнения

(30 497 лв.)
бебе със средни
усложнения

(100 000 лв..)
бебе с тежки
усложнения
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Емпирично проучване на Сдружение ЛАРГО показва,
че у нас съществуват дефицити при осъзнаването на
значението на ранното детско развитие за пълноценното физическо, емоционално и интелектуално
съзряване на децата. Въпросът е силно доминиран от
медицинската парадигма и фокусът е поставен върху
физическите нужди, децата с увреждания или децата
от икономически уязвими семейства. Темите за емоционалното и интелектуалното развитие на детето,
за значението на играта, общуването и забавленията
се възприемат по-скоро като луксозна екзотика. Въпреки това разбирането за огромното обществено
значение на разработването на публични политики за
ранно детско развитие е отразено в редица стратегически документи от последните години. Но основното
препятствие пред предоставянето на ефективни специализирани услуги за ранно детско развитие е липсата на общодостъпна масова услуга, която да стимулира капацитета на родителите за пълноценна грижа
в семейна среда. Законът за социалните услуги отваря оперативно пространство за работа, насочена към
ранното детско развитие, което си заслужава да се използва, защото е много по-разумно да се инвестира в
профилактика и превенция, отколкото да се поправят
последиците от причинените вече щети. Още повече,
че емпирично проучване на Българската асоциация
за семейно планиране от 2021 г. констатира, че заради
пандемията от КОВИД-19 много от услугите за ранно
детско развитие, предоставяни в местните общности,
са били ограничени или напълно прекратени. Изследването е по проект „Младите говорят, младите избират“75 и се провежда в 5 държави под координацията
на Международната федерация по семейно планиране и с подкрепата на програмата за отговорен бизнес
на MSD. Резултатите констатират затруднен достъп
до здравна, социална и психологическа подкрепа,
засилен натиск върху родителите за раждане чрез
цезарово сечение, отделяне на родилката от бебето
за продължителен период от време поради „противоепидемични мерки“ и др.
Като негативни тенденции по отношение на ранното детско развитие през 2021 г. Може да бъдат отбелязани липсата на политическа воля за приемане
на национална стратегия за ранно детско развитие;
бързо сменящите се министерски заповеди, които на
практика не подлежат на съдебен контрол; липсата
на предвидимост на предприеманите мерки за отваряне и затваряне на детски ясли, детски градини и
училища, свижданията в лечебните заведения и др. В
същото време в Националния план за възстановяване
и устойчивост се предвижда създаване на условия за
провеждане на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите
заболявания. Липсата на организиран скрининг не
само на бременните жени и деца, а и на останалата
част от населението, с цел откриване, диагностика и
ранно лечение на социално-значимите заболявания,
е голямо предизвикателство пред системата на здравеопазване в България. Това ще стане чрез анализ и
промени в Закона за лечебните заведения и Закона за
здравното осигуряване. В резултат от осъществяване
на тази реформа ще бъде създаден единен Национален интердисциплинарен център за скрининг (пренателен и неонатален скрининг, и скрининг на социалнозначимите заболявания) с изграждане на регионална
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мрежа, съчетаващ клинична експертиза, необходимите скринингови и лечебни програми, както и добре
оборудвани и акредитирани лаборатории, покриващи
територията на цялата страна.
Трите кампании за парламентарни избори през 2021 г.
и силната политическа конкуренция допринесоха за
това кандидати за депутати от различни политически
сили да вземат участие в редица публични предизборни събития, инициирани от гражданското общество и
посветени на децата, включително и на темите за ранното детско развитие. Важно е тази добра практика да
се превърне в устойчива норма и гражданското общество да се утвърди като активен участник не само при
повдигането на въпроси от голямо значение за децата,
но и в процеса на конвертирането на тези въпроси в
дългосрочни публични политики.
Пример за подобно успешно партньорство между
държавата и гражданския сектор е участието на Националния център за обществено здраве и анализи
в кампанията на УНИЦЕФ за подкрепа на психичното
здраве на децата и младежите в България. Ролята на
НЦОЗА включва предоставяне на информация за картографиране на услугите и дейностите в подкрепа на
психичното здраве на децата и за повишаване на информираността и насочване вниманието на обществото и специалистите към различни аспекти на въпросите за психичното здраве и ранното детско развитие.
През 2021 г. експерти от НЦОЗА участваха в работни
срещи за обсъждане на психично-здравни проблеми,
откриване на нарушения в развитието в първите три
години, подкрепа на децата и семействата, достъп
до психично-здравни услуги за деца и др. През годината центърът си сътрудничи активно и с фондация
„Тръст за социална алтернатива“ в рамките на проекта „С грижа от 0 до 3“. Експерти от Министерството на
здравеопазването и НЦОЗА участваха в консултативни
съвети, създадени по пилотни проекти на УНИЦЕФ и
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ за разработване и адаптиране на услуги за патронажна грижа за бременни жени, деца до 3-годишна възраст и
техните семейства. Експерти от НЦОЗА консултираха
адаптирането на методологията на услугите за патронажна грижа чрез домашни посещения за бременни
жени, кърмачета и деца до 2-годишна възраст и техните семейства, предоставяни от фондация „Тръст за
социална алтернатива“ в София и Пловдив по програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. През
2021 г. Министерството на труда и социалната политика също демонстрира воля за партньорство – от март
АСП съвместно с УНИЦЕФ реализират двугодишен пилотен проект „Европейска гаранция за детето“, който
се изпълнява в областите Бургас, Сливен и Стара Загора. Резултатът от това сътрудничество е, че държавата
предприе многообещаващи стъпки по отношение на
ранното детско развитие.
През април 2021 г. правителството прие актуализация
на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. и план за действие към нея. Програмата беше приета без публични
обществени обсъждания, без анализ на причините
за слабото изпълнение на програмата през периода
2014-2020 г. Не е предвидено и допълнително финансиране, за разлика от предходния период, когато бе
одобрен бюджет от близо 129 млн. лв. Актуализира-

ната програма представлява радикално отстъпление
от принципите за интегрирани действия между системите на здравеопазването, социалните и образователните услуги. Доминира медицинската парадигма,
при която детето е конституирано като пациент, като
обект на външно въздействие, а не като субект на
права. Фокусът отново е върху преодоляването на по-

следствията от дефицитите в профилактиката и превенцията, а не върху минимизирането на предпоставките за подобни дефицити (в плана към програмата се
предвижда сътрудничество между здравни и социални институции само при деца с увреждания/хронични
заболявания).

Ранна детска интервенция
Ранната детска интервенция е едно от направленията,
по които работи пилотният проект „Европейска гаранция за детето“ в България. Проектът се развива с подкрепата на УНИЦЕФ, ресорни министерства, пилотни
общини, обучителни, изследователски и неправителствени организации. Една от целите е изграждане на
системен подход за ранна детска интервенция за семейства с малки деца със затруднения в развитието
и увреждания. Същевременно във връзка с препоръката на Съвета на Европа от 14 юни 2021 г. за създаване на Европейска гаранция за детето, се сформира
междуинституционална работна група с участието на
представители на всички заинтересовани страни –
държавни институции, социални партньори, общини,
неправителствени организации, представители на
академичните среди. Работната група вече създаде
структура на Национален план за действие до 2030 г.
Очаква се развитието на РДИ да бъде разписано в
този план предвид, че децата с увреждания са една от
целевите групи, а една от областите на въздействие е
образованието и грижите в ранна детска възраст.
През 2021 г. продължава изпълнението на процедура „Услуги за ранно детско развитие“ с бенефициенти общини на територията на цялата страна, получили финансиране в рамките на Проекта за социално
включване, финансиран със заем от Международната
банка за възстановяване и развитие. Целта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско
развитие и подкрепа за дейността на създадените интегрирани социални услуги за деца от уязвими групи.
В изпълнение са 61 договора, като за 49 005 деца от
0 до 7 години се предоставя комплекс от дейности, в
центъра на които са потребностите на децата и техните семейства. Дейностите включват индивидуална
и групова работа с деца и родители, включително и
с деца и родители, които не са от уязвими групи, с
цел посещаване на детска градина; индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване
на училищната готовност на децата за равен старт в
училище; ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства,
вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом; подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на
здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна
детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за
формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, включително работа с
Ранно детско развитие

родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа; осигуряване на транспорт с
цел посещаване на услугите, детска градина, мобилна
работа и др.
Тези услуги бяха разкрити през 2014-2015 г. Настоящото им финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ се подновява от година на година. Това
създава несигурност и напрежение за екипите, както
и неустойчивост на услугата за ползвателите. Финансирането в рамките на оперативна програма означава, че в много случаи наличните средства не достигат
за актуализация на работните заплати в съответствие
с инфлацията, както и за покриване на други текущи
разходи на функциониращите общностни центрове.
На служителите не се полагат социални придобивки,
като разходи за работно облекло, храна, транспорт.
Ниското заплащане води до текучество като често специалистите се насочват към образователната
сфера. Заплащането на служителите, работещи в социалния сектор, като цяло е твърде ниско и не е във
фокуса на внимание на нито една политическа платформа. По своето същество развиваните услуги по
РДИ в страната са социални услуги. Привличането и
задържането в тях на квалифицирани специалисти
като логопеди, психолози, рехабилитатори, е трудно, тъй като те биха получили по-високо заплащане
за труда си, ако се насочат към образователния или
здравния сектор.
В сферата на РДИ се наблюдава недостиг на добре
подготвени специалисти. За да могат да работят с малки деца със затруднения в развитието и увреждания,
особено във възрастта от 0 до 3 години, която е найважната целева група на ранната интервенция, професионалистите трябва да получават допълнителни
квалификации и обучения на работното място. Професионалната квалификация на работещите в сектора не е целенасочена държавна политика. Особено
в рамките на текущото си функциониране по ОПРЧР,
общностните центрове нямат осигурен бюджет за такава дейност.
За да получат децата и семействата навременни услуги по ранна детска интервенция, е необходимо ранно
идентифициране на различни социални и биологични
рискове, водещи до изоставане и затруднения в развитието. Наблюдава се недостатъчна информираност
от страна на общопрактикуващи лекари и педиатри
за съществуващите услуги по РДИ. Липсва единна система за насочване към услугите по РДИ. Няма единна
държавна политика по отношение на децата в ранна
възраст със затруднения в развитието и увреждания.
Във връзка с деинституционализацията се закриха
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много ДМСГД на територията на страната, а оставащите се преструктурират в Центрове за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ). В тези алтернативни центрове се
предоставят услуги, които малко или много се дублират с предоставяните в общностните центрове услуги.
В този случай лекарите насочват децата с увреждания
към ЦКОДУХЗ с направления. Така се затруднява допълнително припознаването и популяризирането на
услугата Център за ранна интервенция на уврежданията към общностните центрове. Това ни отдалечава и
от утвърждаването на семейно-центриран модел на
работа с малките деца с увреждания, където семейството има активна роля, тъй като в здравния сектор
преобладава експертният модел на работа. ЦКОДУХЗ
имат своето място за деца с комплексни увреждания
и с нужда от постоянни здравни грижи. Добре би
било държавата да помисли за изграждане на система за насочване според нуждите на децата и семействата без значение под шапката на кое министерство
са предоставяните услуги.
По отношение на мерките, свързани с овладяването
на кризата с КОВИД-19, социалните услуги реорганизират дейността си съобразно предписанията на държавно и общинско ниво. Немалък разход за функциониращите социални услуги е осигуряването на лични
предпазни средства, дезинфектанти, тестване на служителите и потребителите. МТСП отчита, че по ОПРЧР, процедура „Патронажна грижа+“ се финансират
дейности, свързани с превенция на разпростране-
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нието на КОВИД-19 в социалните услуги. Тези мерки
не са засегнали услугите по РДИ, които си осигуряват
необходимите средства във връзка с превенция на
КОВИД-19 от бюджета на Оперативната програма, по
която понастоящем се финансират.

Всички дефицити в здравната и социалната система, неглижирането на майчиното здраве и ранното детско развитие
се отразяват пряко върху живота и на
децата с увреждания, специфични състояния и редки заболявания, както и на
техните семейства. Ранна диагностика
и интервенция понякога могат и да са
превенция на увреждане. В лутането си
родителите губят ценно време, в което с
детето може да се работи – няма голям
напредък и в тази сфера, поради липса
на услуги, липса на координация между институциите и липса на комплексен
подход.

Препоръки
Да се осъвременят практиките и да се въведат
нови такива в истемата за родилна грижа в България,
базирани на научни доказателства, и в съзвучие с добрите практики и препоръките на международните
професионални организации;
Да се въведат законодателни промени, осигуряващи оптимален достъп до здравни грижи по време
на бременността и постнаталния период на всяка
бременна жена, независимо от здравноосигурителния статус;
Да се гарантират мерки за повишаване на здравното и сексуално образование на подрастващите,
което да овласти момичетата и бъдещите майки да
се грижат по-ефективно за своето здраве преди, по
време и след бременност;
Да се изработи и след публично обсъждане да
се приеме Национална стратегия за ранно детско
развитие;
Да се разработят и приемат стандарти за социални услуги, които да влязат в националната карта
на социалните услуги и въз основа на които да се
въведат специализирани и общодостъпни услуги за
ранно детско развитие в сътрудничество между социалната, образователната и здравната система;
Да се проведат таргетирани информационни
кампании по въпросите за ранното детско развитие
сред младите хора, родители на малки деца и близкото обкръжение на детето;
Да се инвестира в привличането, обучението и
професионалното развитие на специалисти по ранно детско развитие в здравната, образователната и
социалната сфера;
Да се осигури финансиране от националния бюджет, което да гарантира достъп до образователната
система на всички деца над 4-годишна възраст;
Да се разработят и въведат програми за здравно образование в училище, които да покриват и темите за ранното детско развитие;
Да се подобри системата за събиране на надеждна статистическа информация за децата от 0 до
7 години, техния социален, здравен, образователен
и икономически статус;

Ранно детско развитие

Да се промени финансирането на местните услуги за ранно детско развитие – от проектно към
смесено финансиране, което да гарантира минималните стандарти, но да позволява и надграждане и да
стимулира конкуренцията, инициативността и креативността на доставчиците;
Да се създаде единен информационен портал,
в който са включени и описани наличните в страната услуги по РДИ с техните контакти, така че семействата и други заинтересовани страни да имат
достъп до информация с цел насочване и самонасочване;
Да се осигурят технологии и оборудване за дистанционни услуги по РДИ; да се обучат консултанти
по РДИ за дигитални компетенции; да се осигури
психологическа подкрепа както за родители, така и
за специалисти в условия на социална изолация поради висок риск от професионално прегаряне; да се
инвестира в знания и умения на родителите да работят директно със собствените си деца; да се осигури
финансова подкрепа за лични предпазни средства,
дезинфектанти, тестове и други извънредни разходи
за безопасна работа за всички организации, предоставящи услуги;
Да се търси по-устойчиво финансиране на услугите по РДИ, за да функционират успешно тези услуги в условията на продължаващата вече втора година пандемия от КОВИД-19;
Да се комуникират решения, касаещи РДИ, които осигуряват повече прозрачност и възможности за
участие на всички заинтересовани страни в разработването на национална система по РДИ;
Да се очертаят механизъм и структура, по които ще се осъществява междусекторното сътрудничество, с ясно разписани отговорности на отделните
системи – социална, здравна, образователна, и възможности за взаимодействие с останалите в името
на детето и семейството;
Да се предприемат мерки за развитие и задържане на кадрите, работещи в сферата на РДИ чрез
адекватно заплащане на труда, възможности за професионална квалификация и развитие.
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6.
Детско здраве
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Детско здраве
Среден 3.17
 ипсва достатъчно ясен фокус върху детското
Л
здраве и отделна педиатрична стратегия, която
да обхваща всичките му аспекти;
Липсва регионална насоченост на здравните
политики за преодоляване на силните диспропорции в достъпа до здравеопазване, детската
смъртност и уязвимостта на определени групи;
Все още няма цялостен анализ на нуждите на
детското здравеопазване, на който да се базира
и заданието за изграждане на национална
педиатрична болница;
Няма цялостна кадрова политика за преодоляване
на недостига на специалисти, и особено
медицински сестри.

„Да се реши въпросът с детската болница в София, да се осигури достъп до чисти тоалетни и топла вода във всички училища,
да се отпуснат повече бройки за специализация по педиатрия
и ОПЛ, да се въведе изискване на продължаващо обучение на
ОПЛ с конкретни компетентности, свързани с деца. Да се назначат служебно лични лекари за всички деца, за които родителите
не са избрали такъв.“
„Детското здравеопазване не е приоритет, а трябва да стане.
Да се започне с анализ на състоянието и с концепция за детско
здравеопазване. Да се обърне внимание, че все по-малко млади
лекари специализират педиатрия и скоро проблемът ще е грандиозен.“
Анкета „Бележник 2022“

Кадрова обезпеченост
През 2021 г. са регистрирани 755 лекари със специалност „Педиатрия“, сключили договор със НЗОК за изпълнение на пакета „Детски болести“76. За сравнение
през 2020 г. броят им е бил 872, тоест броят на педиатрите е намалял със 117. През изминалата година само
11 детски психиатри са сключили договор с НЗОК. Техният брой също намалява – с двама спрямо 2020 г.
С особена острота продължава да стои нерешен проблемът с недостига на медицинските сестри. По данни
на НСИ към 31 декември 2020 г. в България е имало 29
160 медицински сестри, като броят им намалява с 1816
за периода от 2016 до 2020 г. Средно за страната на
10 000 души население се падат по 42.2 медицински
сестри. Най-критичен е недостигът в областите Добрич
и Видин, където на 10 000 души население се падат
съответно 26.1 и 26.8 медицински сестри. С най-добра обезпеченост са областите Плевен 57.1 и София
(столица) 47.8.
На практика е необходим двойно по-голям брой медицински сестри от наличния. Проблемът се задълбочава и от факта, че през последните 20 години местата
за студенти по медицина са повече от местата за меДетско здраве

Лекари със специалност „педиатрия“
с договор с НЗОК

872
2020

755
2021

Детски психиатри с договор с НЗОК

13
2020

11
2021
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дицински сестри. По данни на МОН през последните
10 години медицина са завършили 6 692 български
граждани, а за медицинска сестра – 4 264.
Заради липсата на кадри в Министерството на здравеопазването беше създадена работна група, която
подготви промени в Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни
и здравните изисквания към тях. Предложението на
групата е в детските ясли да се назначават и други ме-

дицински специалисти – лекарски асистенти и фелдшери, а не само медицински сестри и акушерки. Сред
мотивите за предложението са, че по този начин се
създават условия както за преодоляване на затрудненията, произтичащи от недостига на специалисти,
така и за осигуряването на по-добри възможности и
условия за израстване в добро здраве на детския организъм.

Ваксинопрофилактика

През 2021 г. все по-малко български деца
са били обхванати с ваксините от задължителния имунизационен календар, които са основна превенция на тежки инфекциозни заболявания.

Обхватът при повечето ваксини за 2021 г. е паднал за
първи път под 90% според данни от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Тенденцията за спад във ваксиналното покритие бе отчетена още
през 2020 г. с идването на пандемията от КОВИД-19, но
се задълбочи през 2021 г., въпреки че през последната
година не се наложи административно преустановяване
на имунизациите като противоепидемична мярка.
И през 2021 г., подобно на предходните години, най-висок е обхватът с ваксината срещу туберкулоза, която се
поставя още в родилния дом, 48 часа след раждането.
Покритието при нея е 96.7% при 97% за предходната
година.
Друга ваксина, която се поставя в родилния дом до 24
часа след раждането, е тази срещу хепатит Б, но при нея
следват три реимунизации на втори, трети и четвърти
месец и без тях обхватът не се счита за пълен. През
2021 г. с нея са обхванати 89.4% от децата и също се отбелязва спад спрямо 2020 г.
Комбинираните ваксини срещу полиомелит, дифтерия,
тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, които се
поставят през втория, третия и четвъртия месец от живота на бебето, са с обхват 89.5% през 2021 г., докато
през 2020 г. покритието е било над 90%. При ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, която се прави
след тринадесетмесечна възраст на детето, обхватът
през 2021 г. е 86.7% и само при нея се отчита подобрение спрямо 2020 г. (но се отбелязва и съществен спад
спрямо 2019 г., когато обхватът е бил 95.1%).
Спадът на имунизационното покритие крие рискове от
разпространението на отдавна забравени ваксинопредотвратими болести. Освен огнища от морбили, каквито вече периодично възникват, има риск и от поява на
дифтерия и полиомиелит.
По отношение на антиковидната ваксина, считано от 3
юни 2021 г., Министерството на здравеопазването официално разреши децата над 12-годишна възраст да могат да бъдат ваксинирани срещу КОВИД-19 с ваксината
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Обхват на вваксинираните
деца срещу морбили, паротит
и рубеола
2019 г.

2021 г.

95.1%

86.7%

на производителя Pfizer/BioNTech. Родителите, които
пожелаха децата им да бъдат имунизирани, имаха възможност да го направят при общопрактикуващия лекар
или във ваксинационен център. Имунизирането се осъществяваше по общия ред, като бе необходимо единият
от родителите да попълни формуляр за информирано
съгласие. От края на 2021 г., след заповед на компетентните органи, децата на възрастта между 5 и 11 год. също
да могат да бъдат ваксинирани срещу КОВИД-19, като
за целта бяха отворени 69 временни имунизационни
пункта в страната. По отношение на имунизациите с педиатричната ваксина срещу КОВИД-19 също се забеляза
тенденция към нисък обхват в сравнение с останалите
европейски държави.
Обхват на ваксинираните деца
от задължителния имунизационен календар
за 2021 г.

96.7% 	е обхватът на ваксинираните
срещу туберкулоза деца – найвисоко покритие за страната

89.4%	
са ваксинираните деца срещу
хепатит Б

89.5%	
са ваксинираните деца срещу
полиомелит, дифтерия, тетанус,
коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б

Национална многопрофилна педиатрична болница
България продължава да бъде единствената европейска страна, която не разполага с национална педиатрична болница, и събитията през 2021 г. не допринесоха съществено това да се промени, въпреки
политическата заявка, че изграждането е национален
приоритет. Основна причина за забавянето на проекта
е решението от 19.12.2018 г. за дострояването на започнатия през 1978 г. строеж на детска болница в двора
на УМБАЛ „Александровска“ и сключване на договор за
реконструкция с ДЗЗД „Детско здраве“ в нарушение на
градоустройствения план, приет през 2011 г., според
който сградата е предвидена за събаряне. Камарата на
архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране (КИИП) и граждански
организации многократно алармираха за недостатъците на този проект и настояваха договорът да бъде
незабавно прекратен. През 2020 г. след силен граждански натиск министър-председателят Бойко Борисов
взе решение за събаряне на 40-годишния строеж и построяване на нова сграда за национална детска болница. Това решение обаче се оказа в противоречие със
сключения договор за реконструкция на изоставения
строеж. След месеци на прекъснат диалог на държавата с гражданите, Гражданската инициатива „ЗА истинска детска болница“ изиска отговори от институциите
по Закона за достъп до обществена информация.
От тях става ясно, че:
  Институциите са стигнали до извода, че изоставеният строеж е незаконен и са необходими тежки и
дълги административни процедури, за да може да
бъде завършен;
  След обследване на сградата е установено, че 9 от
общо 12-те етажа не отговарят на изискванията и се
налага да бъдат разрушени и изградени наново;
  Извършено е авансово плащане в размер 10% от
стойността на сключения договор или 7.7 млн. без
ДДС, без да е извършена каквато и да е било дейност
и в нарушение на договора.

На 30 юни 2021 г. беше внесена нова подписка, подкрепена от 92 567 души, със
следните искания към Министерството на
здравеопазването:
1. Д
 а се прекрати незабавно сключеният
с консорциума договор за реконструкция; този договор е не само юридически спорен поради невъзможност на
предмета на договора, този документ е
позорен от морална гледна точка;
2. 2
. Да осигури прозрачност на действията си, като учреди Обществен съвет
към „Здравна инвестиционна компания

Детско здраве

за детска болница“ ЕАД – гаранция за
гражданския контрол в защита на найдобрия интерес на децата-пациенти и
родителите им;
3. Д
 а направи задълбочен анализ на нуждите на детското здравеопазване, а след
това да изготви професионално и подробно техническо задание за проектиране на бъдещата детска болница;
4. Д
 а подготви качествен инвестиционен
проект като проведе открит международен архитектурен конкурс с категорична заявка за създаване на детска болница на световно ниво;
5. Д
 а гарантира качественото изпълнение
на строителството, с високи и ясни критерии за избор на строител;
6. Д
 а обезпечи бъдещата педиатрия с квалифицирани и мотивирани лекари и медицински персонал, като подготви създаването на Национален център за детско
здраве към МЗ по чл. 5.(1) от ЗЛЗ, осигуряващ функционирането и финансирането на съществуващите университетски
педиатрични клиники и националната
детска болница по стандартите на ЕС, с
грижа за децата-пациенти, родителите и
педиатрите.

Последва категорично становище от страна на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова, че довършването
на стария строеж е незаконно и обществената поръчка
трябва да бъде прекратена.
С писмо до Националната гражданска инициатива „ЗА
истинска детска болница“ Министерството на здравеопазването съобщи, че на 5 юли 2021 г. е изискало от
своето дружество „Здравна инвестиционна компания
за детска болница“ ЕАД (държавно дружество, създадено да управлява процеса по изграждане на детската
болница) да се прекратят всички дейности, свързани
с изпълнението на договора за инженеринг, както и
всички произтичащи от него процедури по ЗОП, свързани с упражняването на независим строителен надзор и инвеститорски контрол.
Министър Стойчо Кацаров потвърди пред парламента,
че националната педиатрична болница ще се строи на
чисто и че при скелето в двора на Александровска болница не може да има детска болница. В края на 2021 г.
той предложи Специализираната болница за активно
лечение по детски болести „Проф.Иван Митев“ да се
премести временно в сградата на Университетска многопрофилна болница „Лозенец“ – стара и противоречива идея, която отново предизвика много обществени
дискусии и в крайна сметка беше отхвърлена.
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През предизборните кампании на 2021 г. редица кандидати, както в парламентарната, така и в президентската
надпревара, включиха темата за създаването на национална детска болница в предизборното си говорене и
поне на думи разпознаха детското здравеопазване като
приоритет, като така дадоха сигнали, че са чули десетките хиляди граждански гласове, които застанаха зад
тази кауза през изминалите две години. Единствените
реални действия през 2021 г. обаче са припознаването
от страна на държавата на твърденията на инициативата За истинска детска болница, че дострояването на из-

оставения строеж в двора на Александровска болница
е невъзможно, незаконно, противоречи на нормите за
безопасност и на съвременните изисквания за изграждане на болница. При сключване на коалиционното споразумение новото правителство припозна изграждането на национална детска болница като свой основен
приоритет и се ангажира с цялостен анализ на детското
здравеопазване, въз основа на който да се планира както създаването на нова детска болница, така и цялостно
подобряване на детското здравеопазване в страната.

Център „Фонд за лечение на деца“
Дейности по реда на Наредба №2 от 27
март 2019 г. 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, на лица
до 18-годишна възраст.

През 2021 г. в Националната здравноосигурителна каса са подадени 1634 заявления,
издадени са 1867 заповеди за финансово и
организационно подпомагане. Заповедите
за лечение в България са 1546 – за одобрение са 1486, за отказ – 20 и за прекратяване на процедурата – 37. За лечение в чужбина да издадени 321 заповеди, от които за
одобрение са 256 заповеди, а за отказ 34,
а прекратените са 28. Три заповеди са за
отмяна на издадена заповед.

356

919
2014

6 781 000 лв.

4 276 000 лв.

414

976
2015

7 159 000 лв.

5 712 000 лв.

326

1049
2016

256

6 800 000 лв.
1486

2021
8 487 368.34 лв.
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Към 31 декември 2021 г. НЗОК е извършила разходи за
организационно и финансово подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на
42.064 млн. лв., от които над 33.576 млн. лв. за лечение
в България и 8.487 млн. лв. за лечение в чужбина. За
същия период на 2020 г. касата е похарчила над 14.609
млн. лв. за лечение в България и 2.124 млн. лв. за лечение в чужбина.

Лечение в България

Лечение в чужбина

7 700 000 лв.

По данни на НЗОК за 2021 г. постъпилите заявления за
заплащане на медицински и други услуги по Наредбата
за лица до 18-годишна възраст за периода 1 януари –
31 декември 2021 г. са с 12.46 % повече спрямо същия
период за 2020 г. (1453 бр. за 2020 г.). Издадените заповеди от управителя на НЗОК през миналата година са с
26.75 % повече спрямо същия период за 2020 г.

33 576 668.06 лв.

Брой одобрени заявления
Разходи за лечение

Детска смъртност

Понижаването на коефициентите на детска смъртност в страната са трайни, но
недостатъчни, за да се преодолее изоставането ни по този показател от другите
държави в ЕС. Тази недостатъчност произтича от липсата на целенасочени усилия
от страна на държавата, подкрепени с ресурси.

Детската смъртност у нас продължава да бележи спад и
през 2020 г. достигна най-ниските си нива в демографската история на страната, като същевременно бяха
изпълнени заложените в Националната здравна стратегия цели. Въпреки тази оптимистична тенденция,
страната ни остава сред лидерите по детска смъртност
в Европейския съюз.
Пандемията от КОВИД-19 не оказа влияние върху статистиката, но за пореден път даде индикации за недостатъчно прецизно събиране и отчитане на данни, както
и недостатъчно навлизане на подходите, базирани на
доказателства, в медицинската практика.
През 2021 г. бяха отчетени процесите в детската смъртност, протекли през предходната година. Данните за
2020 г. сочат, че тенденцията за намаляване на нивата
на детската смъртност в страната се запазва. Коефициентът е 5.1 на 1000 живородени деца, като в предходните години той е бил съответно 5.6‰ за 2019 г. и 5.8‰
за 2018 г. В абсолютни стойности това означава 301
починали деца на възраст до 1 година77, при 342 през
2019 г. и 358 за 2018 г. Страната ни продължава да изостава спрямо средното ниво на детска смъртност в
Европейския съюз, което е 3.4 ‰ за 2019 г. Запазва се
тенденцията коефициентът на детска смъртност да е
значително по-висок в селата, отколкото в градовете –
6.9‰ спрямо 4.5‰.78
Перинаталната детска смъртност през 2020 г. се увеличава леко до 7.9 на 1000 живородени от 7.8 през
2019 г. При неонаталната детска смъртност тенденцията за спад се запазва и коефициентът е 2.8‰ за 2020 г.
при 3.1 ‰, през 2019 г.

Перинатална
детска смъртност
(на 1000 живородени)
7.9

2020 г.

Неонатална
детска смъртност
(на 1000 живородени)

Смъртност при деца
от 1 до 9 години

2020 г. – 0.17 на 1000,
спада значително
спрямо периода 20162018

Смъртност при деца
от 10 до 19 години

2019 г. – 0.29 на 1000,
връщане към
стабилните равнища
от периода 2016-2018

Постнеонаталната детска смъртност за 2020 г. бележи
лек спад до 2.3‰ след скока до 2.5 на 1000 живородени
през предходната година.
Mъртвораждаемостта спада до 5.9‰ при застой на
6,1‰ в предходните две години.79
Тенденцията при причините за смъртността при децата до 1 година през 2020 г. остава непроменена. Преобладават починалите поради състояния, установими
по време на бременността. 137 са починалите деца
поради „състояния, възникващи през перинаталния
период“, при други 57 като причина за смъртта са
посочени „вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации“. Сред другите значими причини за
детска смъртност остават болестите на дихателната
система (41) и болестите на органите на кръвообращението (19).
В регионален аспект през 2020 г. областите с коефициент на детската смъртност под средния за страната
остават дванадесет, като най-нисък е в областите Русе –
2.0‰, и София (столица) – 2.4‰.
Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и
Монтана (10.8‰).
Показателят за смъртност при деца от 1 до 9 години за
2020 г. спада значително до 0.17 на 1000 в тази възрастова група. При децата във възрастовата група 10-19
години коефициентът е 0.29, което е връщане към стбилните равнища от периода 2016 – 2018 г., след резкия ръст до 0.34 през 2019 г.

Постнеонатална
детска смъртност
(на 1000 живородени)

7.8

2019 г.
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Мъртвородени деца115
(на 1000)

5.9
2.8

3.1

2.3

2.5

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

6.1

2019 г.
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Може да се приеме, че в по-голямата си част поставените в Националната здравна стратегия 2020 количествени цели за снижаване на детската смъртност
са изпълнени80. Остават обаче значителните регионални различия с трайно лоши показатели в определени региони, както и високите стойности на детската
смъртност у нас спрямо средните за страните от Европейския съюз.
В последния работен ден на 2020 г. за обществено обсъждане беше публикуван проектът за Национална
здравна стратегия за периода 2021-2030 година81. Документът така и не беше приет в рамките на календарната 2021 г. По отношение на детското здраве в него
не бяха заложени достатъчно ясни ангажименти, нито
количествени индикатори, чрез които да се проследява напредъкът на страната в изпълнението на целите.
Самите цели са формулирани доста общо и попадат в
приоритет „Здраве на деца, бременни, майки на деца
до една година“.

Детска заболяемост и смъртност от
КОВИД-19
По данни на Министерството на здравеопазването,
публикувани в портала за отворени данни82, през 2021
г. от КОВИД-19 в България са починали 15 деца на възраст от 0 до 19 години – по четири в групите от 0 до 11
и от 12 до 14 години, две на 15-16 години и пет на 17-19
години. Прави впечатление, че тези данни не съответстват на подадените от Министерството на здравеопазването по реда на ЗДОИ83, които отчитат по-голям брой
смъртни случаи във възрастовата група до 12 години – и по-малък във възрастта до 17 години включително. Според последно цитираната справка, от началото на януари до края на октомври в болница заради
КОВИД-19 са лежали 2050 деца, от които при 24 се е
наложило интензивно лечение. Според данни, предоставени от МЗ на омбудсмана, през 2021 г. диагностицираните с КОВИД-19 деца са 23 707, като 2 428 от тях са
били хоспитализирани. Починалите от КОВИД-19 през
2021 г. са 9. Притеснително е сериозното разминаване
в информацията както за заболеваемостта и хоспитализациите, така и за смъртността сред децата. За пореден
път като ключов проблем се явява единното и достоверно събиране на данни в направленията, засягащи
деца, на база на които следва да се планират и провеждат определени политики.
През юни 2021 г. беше разрешено ваксинирането на
деца на и над 12-годишна възраст срещу КОВИД-19.
По данни на Министерството на здравеопазването
към 29 декември у нас с една доза от ваксините срещу
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КОВИД-19 са имунизирани 259 деца на възраст между
5 и 11 г., вкл. 17 856 са децата със завършен имунизационен цикъл на възраст между 12 и 17 г., вкл. 20 805
са децата с поставена една доза от ваксините срещу
КОВИД-19 на възраст между 12 и 17 г. вкл. Препоръка относно ваксинирането в тази възрастова група
обаче не беше издадена до края на годината. Според
министерството причината е липса на консенсус по
темата между членовете на Експертния съвет по педиатрия.
До края на годината липсва също одобрен от здравните власти документ със задължителен или препоръчителен характер, даващ насоки за клинично поведение
на специалистите при лечение на различните по тежест форми на КОВИД-19 в детска възраст.

По данни на Министерството
на здравеопазването към 29 декември 2021 г.

259
деца на възраст между 5 и 11 г.
са имунизирани с една доза
от ваксините срещу КОВИД-19

17 856
деца са със завършен имунизационен
цикъл на възраст между 12 и 17 г.

20 805
деца са с поставена една доза
от ваксините срещу КОВИД-19
на възраст между 12 и 17 г.

Психично здраве на децата

Приетата Национална стратегия за психичното здраве на гражданите на Република България (2020-2030) отразява отправените по време на общественото
обсъждане коментари и е с разширена (в
сравнение с черновата) част за детското
и младежкото психично здраве. От друга страна, в предложеното в стратегията
липсват важни стъпала на универсално
достъпните и откликващи услуги по психично здраве в здравния, социалния и
образователния сектор. По отношение на
реално предприетите действия от страна
на държавата за запазване на психичното здраве, помощ за децата и младежите с
психични проблеми и подпомагане на техните семейства не се забелязва никакъв
съществен напредък.

През 2021 г. беше приета Националната стратегия за
психично здраве (2020-2030) с изменения, които увеличават отделеното внимание на детското и младежкото психично здраве. Но това не е достатъчно, особено
когато липсват данни, за да се установи по-надеждно
какви точно са психичните проблеми, как възникват и
колко са разпространени. В продължаващата пандемия
има силна нужда от ясен план за запазване психичното здраве на децата и за помощ на тези, които се борят с психични проблеми, но през тази година нямаше
масово действие с необходимия мащаб от страна на
държавните структури. Психичното здраве на децата и
младежите в България продължава да е висящ въпрос
с тревожна неотложност заради негативните последици от пандемията и липсата на достатъчна активност от
страна на държавата.
Решителна стъпка напред през 2021 г. беше приемането на Националната стратегия за психично здраве
на гражданите на Република България 2020-2030 от
Министерския съвет на 23 април 2021 г. За съжаление
детското и юношеското психично здраве продължават
да не са основен фокус на стратегията, въпреки че според научни изследвания и данни на Световната здравна организация половината психични разстройства в
света започват преди 14-годишна възраст. Приетата

Половината психични разстройства в света
започват преди 14-годишна възраст

Детско здраве

стратегия все пак отразява голяма част от забележките,
изказани по време на общественото обсъждане на първия вариант. Заявени са намерения за разширяване
на знанията на медицински и немедицински специалисти, както и интеграцията на усилията на различните
сектори при реформирането на психично-здравната
помощ. Дейностите, насочени към детското психично
здраве, предвидени от стратегията, включват разработването на програми в помощ на деца с психични заболявания и техните семейства, модули по проблемите на
насилието над деца, за обучение на лекари и специалисти по медицинска грижа, както и обучения на общопрактикуващи лекари за интегриране на дейности
и услуги за ранна диагностика на психични проблеми.
Министерството на здравеопазването планира заедно
с Министерството на образованието и науката да създаде публичен регистър на утвърдени квалифицирани
специалисти, оказващи психично-здравна помощ на
деца и младежи. Тази предвидена дейност е изключително полезна и ще спомогне за професионализация,
утвърждаване на стандарти и етична практика и улесняване на клиентите при тяхната ориентация и избор.
Предвижда се и проучване относно мнението на младежите и семействата и участието им в изработването
на нови стратегии за превенция и промоция на психичното здраве в училищата. Предвидените в стратегията
дейности отговарят в голяма степен на съвременните
тенденции в предоставяне на услугите за психичното
здраве на деца и младежи и техните семейства и грижещи се, но не изчерпват всички необходими дейности за
създаването на модерна система за психично здраве на
деца и младежи, която да отговаря на потребностите и
да осигурява интервенции и услуги на основните нива
– универсална превенция и информация, интервенция
при деца в риск от психични проблеми и заболявания
и интервенция при деца с психични заболявания. Стратегията обаче не е напълно обезпечена и за много от
тези планирани дейности липсва описание как и от
кого ще се финансират, което поставя под въпрос тяхното изпълнение. По препоръка на СЗО в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България бяха
включени редица дейности в областта на психичното
здраве, включително създаване на услуги в общността, обучения, супервизия и други. Очаква се Стратегията да бъде финансирана по този план. Друг сериозен
проблем е, че няма и данни, въз основа на които да се
анализират нуждите на децата и младежите от психично-здравна помощ и от които да произтичат планирани
дейности, а в стратегията не е планирано да се съберат
такива.

1107 психолози и 792 педагогически
съветници в образователната система
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Липсва и успешна работа със спешните и неотложни
психични проблеми на децата, възникващи по време
на продължаващата пандемия. Изчезването на обичайната всекидневна рутина, на социалните контакти
и на редовната образователна среда е масов рисков
фактор, който неизбежно ще повиши броя на децата
и младежите с психични заболявания. От страна на
държавата няма конкретен ангажимент по занижаването на риска или справянето с предстоящата психичноздравна криза, въпреки настояванията на учители,
родители и неправителствени организации за нарочни мерки. Продължава осигуряването на кризисна
психологическа помощ по телефона и на място в шест
областни центъра – Бургас, Варна, Велико Търново,
Пловдив, Стара Загора и София-град – при заявки на
деца, ученици, родители, педагогически специалисти

и персонал, но няма данни на колко души от всяка
категория е оказана помощ. Няма информация също
дали помагащите психолози проследяват случаите или дават препоръки за по-нататъшно справяне
с проблемите. Както се споменава и в Националната
стратегия за психично здраве, съществен проблем в
България е уеднаквяване на квалификацията на психолозите и качествен контрол на дейността им. Това
се отнася и за тези, назначени в държавната система.
По данни на Министерството на образованието през
2021 г. има назначени 1107 психолози и 792 педагогически съветници в образователната система, но те
не получават супервизия или универсални методологически обучения, включително обучения за работа с
учениците с нововъзникнали или обострени психични
проблеми по време на пандемичните ограничения.

Употреба от деца на наркотични вещества и мерки
за ограничаване на достъпа до тях
През 2021 г. са въведени две национални програми за
универсална превенция на употребата на наркотични
вещества в училищна среда, които се реализират в 27
общини, като броят на обхванатите в дейностите деца
е крайно недостатъчен на база общият брой ученици в
страната за учебната 2020/2021 г.
През годината е започнало и осъществяването на програми за селективна превенция, насочени към деца, настанени в социални услуги от резидентен тип, както и
към деца от социално изключени групи и такива, живеещи във високорискова среда. Няма данни по какъв начин са били идентифицирани децата в риск от употреба
на наркотични вещества, както и в кои точно социално
изключени общности са били реализирани дейностите.
Официалните данни за употреба на наркотични вещества от деца не са актуализирани през 2021 г., освен
данните на НЦОЗА, свързани с преминалите през болниците в страната деца заради остри интоксикации,
свързани с употребата на наркотици и алкохол. В бързоразвиващото се и високотехнологично общество, в
което децата имат лесен достъп до интернет, социални
мрежи и различни електронни платформи, липсата на
актуална информация е пречка за адекватен и бърз отговор на проблема и представлява спънка за развитието на нови, отговарящи на нуждите и променящите се
нагласи на младежите, превантивни стратегии.
Според Световния доклад за наркотиците от 2021 г.,
представен от Службата за наркотици и престъпления
към ООН (UNODC)84, 5.5% от населението на възраст
15-64 г. са употребявали наркотици поне веднъж през
последната година. Най-употребяваното наркотично
вещество остава канабисът, включително и за младите
хора в България (15-16 години), като 17% от тях съобщават, че са употребили канабис поне веднъж в живота
си85. Притеснение представлява фактът, че през последните 24 години силата на въздействие на канабиса се е
увеличила четири пъти, а процентът на младите хора,
които възприемат веществото като вредно, е спаднал с
40% в световен мащаб, въпреки доказателствата, че употребата на канабис е свързана с различни здравословни и социални вреди, особено при редовна употреба86.
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Канабис – най-употребяваното
наркотично вещество през 2021 г.

5.5%
от населението в света на възраст
от 15-64 години са употребили канабис
поне веднъж в живота си

17%
от младежите в България на възраст
от 15-16 години са употребили канабис
поне веднъж в живота си

42%
от здравните специалисти в 77 държави
твърдят, че употребата на канабис
се е увеличила по време на пандемията

Също така повечето страни съобщават за увеличаване
на употребата на канабис по време на пандемията. В
проучвания на здравни специалисти в 77 държави 42%
твърдят, че употребата на канабис се е увеличила. През
същия период се наблюдава и нарастване на немедицинската употреба на фармацевтични лекарства.
Въпреки че въздействието на КОВИД-19 върху ситуацията с употребата на наркотици от деца и младежи все
още не е напълно известно, анализът предполага, че
социалното въздействие на пандемията, стимулиращо
нарастването на неравенството и бедността, както и
проблеми с психичното здраве, особено сред вече уязвимите групи от населението, представляват фактори,
които могат да тласнат повече млади хора към употреба на наркотици.

Приети в болница заради остри интоксикации след употреба
на наркотици и алкохол за третото тримесечие на 2021 г.

181

56

на възраст
до 15 г.

употреба на наркотици
(от тях 26 на възраст до 15 г.)

48

комбинирана употреба на
алкохол и наркотици
(от тях 33 на възраст до 15 г.)

364 деца
В периода на пандемията се забелязва също, че пазарите на наркотици в тъмната мрежа стават все по-популярни и въпреки че те са само част от общите продажби
на наркотици, при тях се отчита четирикратно увеличение от средата на 2017 г. до 2020 г. С въвеждането на
електронното обучение и развитието на модерните
технологии рискът наркотиците да станат по-достъпни
за децата в периода на пандемията се е увеличил.
Обезпокояваща остава и статистиката на Националния
център по обществено здраве и анализи, която показва, че само за третото тримесечие на 2021 г. през болниците в страната заради остри интоксикации (отравяне),
свързани с употребата на наркотици и алкохол, са преминали общо 364 деца, от които 181 на възраст до 15
г., като 56 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици (от тях 26 на възраст до 15 г.), а 48 –
заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици
(от тях 33 на възраст до 15 г.)87.
Тревожна тенденция за годината е, че младежите на
15 и 16 години у нас са първи в ЕС по употреба на амфетамини, метамфетамини, кокаин и хероин, съгласно
данните от представеното проучване на ESPAD (Европейски училищен изследователски проект за алкохол
и други наркотици)88, извършено сред ученици на възраст 15-16 години.
Друг тревожен факт е намаляването на възрастта, на
която децата решават да експериментират с наркотични вещества, тя вече слиза до 11-12 години, според
наблюдения на експертите от Националния център по
общественото здраве и анализи (НЦОЗА).
За 2021 г. Министерството на здравеопазването отчита осъществяването на две национални програми за
универсална превенция на употребата на наркотични
вещества в училищна среда, одобрени от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката: Национална превантивна програма „Кодово име: „Живот“, насочена към ученици от
5. до 7. клас и Национална превантивна програма „От
връстници за връстници“, насочена към ученици от 8.

Младежите на 15-16 години у нас
са първи в ЕС по употреба на амфетамини,
метамфетамини, кокаин и хероин

Детско здраве

до 11. клас. Програмите се осъществяват в 27 общини,
центрове на области. Според данните по програмите
за универсална превенция са обхванати 12 848 деца,
което е крайно недостатъчно предвид данните на Националния статистически институт, че през учебната
2020/2021 г. в общообразователни програми са записани 565 000 ученици89.
Програмите за универсална превенция са насочени
към усвояване на личностни и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества, като
тези, които се осъществяват в училищна са съобразени
с възрастовите особености на децата и в тях преобладава интерактивната предлекционна форма, стимулираща утвърждаването на здравословния начин на живот като избор на поведение. Участието в програмите е
доброволно и работата по тях се изпълнява от специалисти на Превантивно-информационните центрове в
съответната община, съвместно с училищните психолози или педагогически съветници.
Положителен е и фактът, че през 2021 г. са се осъществявали дейности по програми за селективна превенция, насочени към деца и младежи от 12- до 19-годишна
възраст, живеещи в центрове за настаняване от семеен
тип, и такива, живеещи във високорискова среда. Достигнатите деца и младежи са 2421.
През годината са се осъществявали и дейности по програми за индикативна превенция, насочени към деца
и младежи на възраст 12-18 г., в риск от развитието на
зависимост към психоактивни вещества и към деца (617 години) с повишен индивидуален риск от възникване на проблеми, свързани с наркотични вещества или
алкохол.
През годината са осъществявани различни превантивни кампании, както и обучения на младежи доброволци
(чийто брой е 7197 за цялата страна) и обучения и на
родители (в дейностите са участвали 1592 родители от
цялата страна). За поредна година родителите остават
труднодостъпна група за работа и липсата на структурирани канали за тяхното достигане остава основен

Възрастта, на която децата решават
да експериментират с наркотични вещества
е до 11-12 години
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проблем в работата по превенция на употребата на
наркотици.
Въпреки проведените работни срещи през годината в
НЦОЗА по темата за лечение на деца и младежи под 18
години все още няма създадени услуги и възможности
за лечение и психо-социална рехабилитация, няма и
услуги, които да оказват подкрепа (социална и психологическа) на семейства, роднини и близки на деца в
лечение или деца, експериментиращи с наркотици.
Друга голяма сфера, която остава непокрита, е въвеждането на превантивни дейности в местата за забавле-

ние, където младежите под 18 г. се събират най-често
в свободното си време и където рискът от употреба на
наркотици, както и от остра интоксикация вследствие
на употребата на наркотици или комбинираната употреба на наркотици и алкохол е най-голям и може да
има фатален изход.
Нужно е да се обърне внимание и върху зависимостите
от хазарт и игровата зависимост, която в новото МКБ-11
вече е отделна нозологична категория. Има данни за
увеличеното разпространение на игровата зависимост
онлайн и офлайн по време на пандемията от КОВИД-19.

Тютюнопушене и употреба на наргиле от деца
Резултатите от изследване на тютюнопушенето сред
децата и младите хора в България продължават да са
тревожни, въпреки това държавата не взема никакви ефективни спешни мерки за промяна. Нищо съществено не се е променило в сравнение с миналата година и ниската оценка, която беше дадена, не е
повлияла за промяна на институциите, от които това
зависи, на първо място Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и
науката.

Тютюнопушенето при децата и
незаинтересоваността на държавата
В отговор на запитване до Министерството на здравеопазването, на 2.12.2021 г. беше получен отговор „Информация за напредъка по изпълнението на Политиката за подобряване на майчиното и детско здраве през
2021 г.“90.
В точка 9. „Употреба от деца на наркотични вещества,
тютюнопушене и употреба на алкохол, наргилета и
мерки за ограничаване на достъпа до тях“ се казва:
„През 2020 г. беше проведено Национално проучване
на факторите на риска за здравето сред населението в
Република България, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести
2014-2020. Обработените през 2021 г. данни и анализираните резултати, свързани с тютюнопушенето при децата, показват, че:

2
 6.3% от децата на възраст 10-19 г. са правили опити
да пушат цигари;
 почти всяко пето от тях е настоящ пушач, като относителният дял на момичетата е малко по-висок (съответно 17.3% на 16.4%);
 тютюнопушенето е по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), в сравнение с тези на 10-14 години
(4.0%);
 на над 16 години – са запалили първата си цигара –
5.7%;
 на 14-15 години – 11.2% от анкетираните;
 на 12-13 години – 8.8%;
 под 10-годишна възраст са експериментирали с цигара по-малко от 2% от децата;
 през последните 30 дни съобщават, че са изпушвали
от 2 до 5 цигари дневно половината от децата на 1014 г. и 24.3% от 15-19-годишните;
 интензивни пушачи са 57.5% от пушещите ученици.
Сред тях от 6 до 10 цигари дневно изпушват 22.9%
от момчетата и 26.7% от момичетата, 11 до 20 цигари – съответно 25.7% и 15.6% от тях, над 20 цигари –
11.4% и 13.3%;
  почти всеки четвърти от анкетираните посочва, че
през изминалата седмица е бил изложен на пасивно
тютюнопушене в дома си всеки ден, като делът на момичетата е по-висок от този на момчетата (26.9% срещу 16.9%) и при двата пола делът на 15-19-годишните
е почти двойно по-голям от 10-14-годишните – 29.8%
на 15.1%.“

26.3%

1 от 5

31.4%

от децата на възраст 10-19 г. са
правили опити
да пушат цигари,
под 10-годишна
възраст са експериментирали с
цигара по-малко
от 2% от децата

е настоящ пушач

са пушачи сред
15-19-годишните
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Относителне дял:
 момичета 17.3%
 момчета 16.4%

4%
са пушачи сред
10-14-годишните

57.5%
от пушещите
ученици са
интензивни
пушачи

1 от 4
посочва, че през
изминалата седмица е бил изложен на пасивно
тютюнопушене
в дома си всеки
ден

България е единствената страна в Европейския регион на СЗО, в която момичетата пушат повече от момчетата, което
застрашава комплексното им физическо
и репродуктивно здраве и е риск за демографската перспектива на страната.

Въпреки че тези данни са несъпоставими с данните на последното известно изследване за пушенето
при децата у нас – това на ESPAD, 2019 г., което беше
публикувано в „Бележник“ 2021, поради различие в
показателите, даже и повърхностен преглед установява, че резултатите за тютюнопушенето на децата и
младежите в България продължават да бъдат много
тревожни.
Тези данни са сериозен сигнал за състоянието на здравната система у нас, която не реализира необходимите
ефективни мерки за ограничаване на тютюнопушенето
както при децата, така и при възрастните, и не прави
достатъчно за възпитание на здравословни навици на
живот у подрастващите.
През 2021 г. с Решение на МС №552/28.07.2021 г. беше
приета Национална програма за превенция на хроничните неинфекциозни болести 2021-2025 г. и План за
действие към нея. МЗ обещава, че обобщени данни за
извършената дейност през 2021 г. ще бъдат предоставени след 31 март 2022 г. Но и това, което получаваме в
момента, е изключително показателно.
Единствената дейност, която МЗ отчита в своя годишен
доклад за 2021 г., е провеждането на XIII издание на
Националния ученически конкурс „Посланици на здравето-2021“. Конкурсът се организира в партньорство с
Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството
на младежта и спорта, Министерството на културата,
Офиса на Световната здравна организация за България,
Българския младежки Червен кръст и Националния
център по обществено здраве и анализи. 60 проекта на
ученици от 1. до 12. клас от цялата страна са допуснати
до участие. Темите са „Здравословен живот“, „Здравословно хранене“, „Спорт“, „Тютюнопушене и алкохол“ и
др. На интернет страницата на МЗ (трудно) може да се
намери информация за конкурса и още по-трудно за
наградените проекти. Номинирани са 48 проекта, от
които 4 са свързани с тютюнопушенето, а единственият
награден е от Казанлък, СУ „Екзарх Антим I“ – „ВСИЧКИ
ЗАЕДНО срещу злоупотребата с алкохол и тютюнопушене“, 5. – 8. клас.
Но на интернет страницата на МЗ може да се открие
още, че по случай 18 ноември 2021 г., – третият четвъртък на м. ноември – Международен ден без тютюнопушене, МЗ ще проведе уебинар за учители, класни ръководители, педагогически съветници и експерти от РЗИ
за представяне на образователна програма за ограничаване на тютюнопушенето сред млади хора. Програмата ще бъде представена от Асоциация „Родители“ и
Фондация Заедно в час.
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В писмото на МЗ от 2.12.2021 г. се споменава и за още
една инициатива – „включване на НЦОЗА в Европейската седмица на спорта с участие в #BeActive Спортно
селище, чрез информационен щанд с образователни
материали, свързани с опазване на общественото здраве, здравословното хранене, превенцията и борбата
със зависимостите (алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества) сред младите хора“.
В същото писмо на МЗ се разглеждат и дейностите по
изпълнение на Националната стратегия за борба с
наркотиците (2020-2024). В продължение на 4-5 страници се описва мащабната работа, която се извършва
по реализирането . И е чудесно, че има такава стратегия. Но какво става тютюнопушенето? Един конкурс
с обща тема за здравето или участие в един уебинар,
или в Седмица на здравето не могат да попълнят пропастта от незнание и неосведоменост по отношение
на вредата от тютюнопушенето, която владее младите
хора у нас.
Националната програма за превенция на хроничните
неинфекциозни болести за предишния период – 20142020 г., и Планът за действие към нея не получиха
пълноценно финансиране. Едно на сто от средствата,
постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, отново не се
използваха за превантивни програми срещу тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и употребата на наркотици. Преди да се приеме новата програма, не беше
направен обстоен анализ на ефективността на старата
и на дейностите по нея. Нито един показател, свързан с
тютюнопушенето, не беше подобрен.
Ако и за новата Национална програма не се отделят
средства за първична профилактика и не се прави периодичен анализ на ефективността , отново нищо няма да се случи и няма да можем да се радваме на добри
резултати, както за възрастните, така също и за децата.
Като прибавим към тази незаинтересованост на държавата и агресивната политика на тютюневите компании,
насочена главно към младите хора – тяхната надежда
за продължаване на цветущия им бизнес, изведнъж се
оказва, че децата и младежите на България са оставени
на милостта на случая да не бъдат зарибени с новите и
иновативни продукти на индустрията.
В България продължава да е разрешена и допустима
рекламата на тютюневи изделия, те продължават да
стоят на рафтовете в супермаркетите и малките магазинчета редом с бонбоните и шоколадите, възможността да си купиш цигари без да доказваш възрастта си,
също е повсеместна. Различни димни и бездимни продукти съдържащи никотин, с различен вкус и аромат –
на ванилия, банан, какао, мента, пъпеш и всичко друго,
което фантазията на едно дете може да си пожелае, се
намират във всяка будка и магазин за хранителни стоки
или за кафе в страната, някои даже непосредствено до
училищата.
При тази картина даже е учудващо нисък процентът
на пропушилите български деца. Те все още проявяват
мъдрост, по-голяма от тази на възрастните и на ангажираните да защитават здравните ни интереси държавни
служители.
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От реалните факти днес става ясно, че децата и младите
хора в България са повече обект на внимание от страна на тютюневите компании, отколкото на държавата.
И независимо че преминахме и още преминаваме през
много тежкия период на пандемията от КОВИД-19, държавата носи отговорност за развитието и на още по-голямата пандемия от тютюнопушене, която няма никакво намерение да бъде временна, а взима не по-малко
жертви от вирусите.

През изминалата година се смениха различни екипи в
Министерството на здравеопазването. Искрено се надяваме, че сегашният екип ще направи промяна и ще
бъде обърнат с лице към проблема тютюнопушене, и то
главно към пушенето при подрастващите, за да можем
да осигурим израстването на една здрава, пълноценна
и стабилна нация.

Здравословно хранене
Макар да се наблюдават конкретни мерки за подобряване на храненето на децата и подобряване на достъпа
до храна на най-уязвимите групи, липсва цялостна Програма за подобряване на храненето на децата в България. Разочароваща в това отношение е и новоприетата
Програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021–2030 г., където предвидените мерки за насърчаване на кърменето и подобряване на храненето са
свързани предимно с повишаване на информираността на населението. Все още не могат да бъдат оценени
ефектите от Програмата „Храни и основно материално
подпомагане“, но безспорно е налице ангажимент от
страна на държавата за подобряване на храненето на
най-уязвимите деца.
Храненето е пресечна точка на различни политики,
свързани с децата, които са от компетенциите на няколко министерства (МЗ, МЗем., МТСП). През последната
година безспорно бяха направени няколко сериозни
стъпки в подкрепа на по-доброто хранене на децата.
През изминалата година Министерството на земеделието регламентира изискванията за безопасността
и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на
дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.91
Бяха направени промени в Наредба 9 на МЗ за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса,
свързани с въвеждане на пакет за здравни грижи в дома
на новороденото до 14 дни след изписването му92, което
е необходима крачка в подкрепа на кърменето.

и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на детските
заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици95. Това е важно
развитие в посока на подобряване на качеството и безопасността на храните, които се предлагат на децата извън семейната среда. Остава отворен въпросът за контрола доколко изискванията се спазват от доставчиците
и търговците.

Кърмене и захранване
Кърменето, както и периодът на захранване са от
съществено значение за развитието на кърмачето и
следва да са сред основните приоритети на политиките
за хранене на децата.
През 2021 г. изцяло влиза в сила Регламент (ЕС)
№609/2013 на Европейския парламент и на Съвета на
Европейския съюз по отношение на специфичните
изисквания за състава и предоставянето на информация
за храните за кърмачета и преходните храни и по
отношение на изискванията за информация, свързана с
храненето на кърмачета и малки деца.

Кърмене при новородените

От февруари месец, с промени в Закона за храните, е в
сила и регулацията по отношение на преходната храна
за кърмачета, предлагана на пазара от бизнес операторите93.
Беше изготвена и предложена на обществено обсъждане Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027. Наредбата94, релгаментираща нейното
изпълнение, е в сила от 28.09.2021 г.
Влезе в сила Програмата за подобряване на майчиното
и детско здраве 2021–2030 г., която предвижда някои
мерки за насърчаване на кърменето и подобряване на
храненето на децата в ранна възраст.

Хранене извън семейството
В началото на годината Министерството на земеделието регламентира изискванията за безопасността
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Промените в Закона за храните регламентират
специфичните изисквания за състава и предоставянето
на информация за храните за кърмачета и преходните
храни. Това е важна крачка по отношение на възможностите на родителите да правят информиран
избор относно храните, с които захранват децата си,
още повече, че някои изследвания сочат, че голяма
част от майките в България предпочитат да започнат
активно да захранват още в 4-ти – 6-ти месец, основно с
фабрично приготвени детски храни, като тези храни са
предпочитани пред домашно приготвените и храната
от детска кухня96.
Въпреки това все още няма достатъчно подкрепа за
ранно начало на кърменето в родилните заведения и
след това от общопрактикуващите лекари. По данни
на НЦОЗА в България при едва 10.4% от новородените
кърменето е започнало в рамките на първия час
след раждането, изключително кърмените деца до
4–6-месечна възраст са 18.6%, а след 6-ия месец са
кърмени 46% от бебетата97.
Промените в Наредба 9 на МЗ за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, свързани
с въвеждане на пакет за здравни грижи в дома на
новороденото до 14 дни след изписването му98, е
добра стъпка по посока на повишаване на здравната
информираност и умения на родителите за полагане
на грижи за бебето, включително и по отношение на
промоция на кърменето и здравословното хранене
в най-ранна детска възраст. Въпреки това е спорно
доколко предвиденото в наредбата едно посещение
в дома в рамките на първите две седмици от живота
на новороденото е достатъчно за постигане на тази
цел.
Разочароваща в това отношение е и Програмата за
подобряване на майчиното и детско здраве 2021–
2030 г., където предвидените мерки за насърчаване
на кърменето и подобряване на храненето на
децата са свързани предимно с повишаване на
информираността на населението във вид на кампании
и информационни беседи в рамките на бюджета на
НЦОЗА. Почти няма усилия, насочени към подкрепа и
популяризиране на ексклузивното кърмене.

Хранене на децата от уязвимите групи
Липсват скорошни изследвания по въпроса на детското
хранене в България. Най-актуални данни съдържа изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ (EU-SILC) за 2020 г. на НСИ. Изследването сочи, че
освен доходите на домакинството, етническата принадлежност също оказва влияние върху храненето на децата. Особено притеснителни са данните по отношение
на храненето на децата в ромска общност, които показват, че всяко второ дете (близо 51.5%) не получава пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно, както и едно
хранене включващо месо, пиле, риба (или вегетарианския им еквивалент) поне веднъж дневно (47.2 %),99 по
финансови причини . Изследването RECI+ от септември
2020 г., посочва, че потенциален риск в изследваните
групи като цяло представлява редовният достъп и голямата консумация на нездравословни храни (т.е. храна/напитки с високо съдържание на сол, бързи въгле-
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хидрати и мазнини, като например газирани напитки,
опаковани готови солени закуски, сладки и разтворими
супи и бульони). Това са широко разпространени „евтини калории“, които представляват базова прехрана на
достъпна цена100. Необходимо е подпомагане на родителите, за да бъдат в състояние да осигурят подходящо хранене, здравеопазване, стимулираща грижа за
децата си в семейна среда.
Проектът за Програма за храни и основно материално
подпомагане 2021-2027 цели да допринесе за постигане на националните цели и приоритети, свързани с
намаляване на бедността. Програмата предвижда интегриран подход, който включва освен предоставяне
на материална помощ и подпомагане с храни на найнуждаещите се лица, и съпътстваща подкрепа чрез
насочването им към подходящи социални услуги. Изключително благоприятно е предвиденото хранително
подпомагане на най-уязвимите деца на възраст от 10
месеца до 3 години чрез вид помощ 4: „Детска кухня“,
която се очаква да обхване поне 10 000 нуждаещи се
деца, на които ще бъде предоставен ваучер/карта за
храна в детска кухня.
В същото време обаче Програмата не предвижда мерки за подкрепа на новородените, които се нуждаят от
хранително подпомагане. Не става ясно дали пакетите,
подлежащи на раздаване във вид помощ 3: „Пакети за
новородени“, ще съдържат адаптирано мляко, в случаите, в които това е необходимо. Не се предвиждат
и мерки за подпомагане на семействата в периода на
активно захранване на децата на възраст след четвърти месец. Този период е много критичен и изисква специални познания от страна на майките и полагащите
грижи за детето, както и ресурси, за да бъде преминат
този ключов за развитието на детето период. Въпреки
своите безспорни предимства като качество и разнообразие на предлаганата храна в детска кухня, тя обхваща децата на възраст след 10 месеца и осигурява
хранителна стойност, съответстваща на едно хранене
на ден. Не са предвидени алтернативни решения за
нуждаещите се деца, които отговарят на критериите за
хранително подпомагане, но живеят в населени места
(общини), където не може да бъде осигурена услугата
„детска кухня“ и семействата нямат достъп до тази услуга.
Промените в Закона за социалните услуги и отпадането на възможността за осигуряване на храна на децата,
които се възползват от услуги в дневна грижа, намалява
достъпа до храна и до услуги за част от най-уязвимите
деца. Посочените в чл. 15 на ЗСУ социални услуги, така
както са дефинирани в Допълнителните разпоредби,
на практика изключват децата от най-бедните и маргинализирани общности. Първо, защото нито една от
услугите, разписани в закона, не може да отговори на
техните най-базисни потребности от храна и сигурност.
Второ, защото това ще демотивира напълно родителите за сътрудничество, а оттам и ще ограничи достъпа
до предвидените в закона услуги като информиране и
консултиране, посредничество, изграждане на умения
и пр. Оптимистично е, че след засилена активност от
страна на доставчиците на социални услуги започнаха
обществени обсъждания, които дискутират възможности за подобряване на достъпа до храна на най-нуждаещите се деца да се заложат в стандарта за услугата
„Подслон за деца в риск“.
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Утвърждаване на модел на здравни медиатори като предпоставка
за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвими групи
Министерството на здравеопазването
ежегодно
увеличава броя на здравните медиатори, а разпределението на местата по делегиран бюджет става с
диалог и в сътрудничество с НМЗМ. Все още стоят за
разрешаване някои съществени въпроси, отбелязани
в препоръките, както и е необходимо здравните медиатори (но и РЗИ) да бъдат активно и несимволично
подкрепени с нужните предпазни средства и информационни материали, за да могат да осъществяват
работата си ефективно в ситуация на пандемия от
КОВИД-19.
През 2021 г. Министерството на здравеопазването взе
решение да бъдат финансирани нови 30 работни места за здравни медиатори с цел те да се включат активно в противодействието на пандемията от КОВИД-19
сред най-уязвимите общности. През 2020 г. здравните
медиатори наброяваха 260 в 137 общини, а през 2021
г. техният брой се увеличи до 290 в 148 общини.
Здравните медиатори са назначени на работа към
общините чрез делегиран бюджет и обслужват квартали и/или населени места, в които живеят уязвими
общности. Здравните медиатори говорят езика на
общността (най-често ромски или турски), избират се
с прозрачна процедура за подбор и преминават през
обучение в медицински университет за придобиване
на професионална квалификация. През 2019 г. дейността им е включена в Закона за здравето (чл. 29),
а през 2020 г. Министерството на здравеопазването
прие и Наредба №1 за изискванията за дейността на
здравните медиатори.
През 2021 г. здравните медиатори продължиха работата си на първа линия в усилията за прилагане на
противоепидемичните мерки срещу КОВИД-19 в обособените ромски квартали. През първите 6 месеца от
годината от страна на Министерството на здравеопазването беше осигурена възможност здравните медиатори да продължат да получават по проект на ОП
РЧР допълнително възнаграждение за работата си в
условия на КОВИД-19. За съжаление, значителен брой
общини отказаха да изплащат тези възнаграждения
или ги изплатиха само за няколко месеца.
С появата на възможност за поставяне на ваксина
срещу КОВИД-19 работата на здравните медиатори
се фокусира върху информирането на хората и организирането на мобилни пунктове за ваксинации
съвместно с РЗИ. Пречка за успешното изпълнение на
тази дейност се оказаха липсата на информационна
кампания на национално ниво, липсата на информационни материали по темата, противоречивите
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послания, отправяни от медиите и канените от тях
експерти, вълната от дезинформация, която заля социалните медии и увлече огромна част от населението на страната, включително от уязвимите общности,
противоречивата роля на местните църкви, немалко
от които още от началото на пандемията отказаха да
спазват противоепидемични мерки, а впоследствие
започнаха да проповядват срещу ковид ваксините.
В тази тежка ситуация Националната мрежа на здравните медиатори успя чрез частно финансиране да
разработи информационни материали за това какво е
КОВИД-19 и как хората могат да се предпазят от него,
защо е важно да се ваксинираме и кои са одобрените
в България ваксини срещу коронавирус. Това бяха и
единствените материали, които здравните медиатори
получиха, за да реализират информационните кампании по общини.
Тревожни са сведенията, които подават здравните медиатори, по отношение на прилагането на ваксините
от задължителния имунизационен календар. Поради
силните страхове от ваксината срещу коронавирус,
породени от масираната дезинформационна кампания в традиционните и социалните медии, здравните медиатори все по-често се натъкват на откази от
страна на родителите да заведат децата си за задължителна ваксинация. Аргументът на родителите е недоверието в здравната система, изразяващо се в това,
че не са сигурни каква ваксина ще бъде поставена на
децата им. Официалните данни на Министерството
на здравеопазването за 2020 г. сочат за значителен
и опасен спад в обхвата на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, като според наблюденията от
теренната работа е възможно тази тенденция да се е
запазила и дори да се е задълбочила през 2021 г.

Препоръки
Да се осигури по-добрата перинатална грижа за
превенция на предотвратимите заболявания и състояния, възникващи по време на бременността, и водещи до ранна смърт или инвалидизация;

както и на спонсорството от страна на тютюневата
индустрия, което да денормализира тютюневата индустрия и нейните продукти в очите на децата, младежите, а и цялото население на страната;

Да се заложат конкретни мерки, със срок и бюджет, за анализиране и преодоляване на причините
за разликите в нивата на смъртност в различните региони, които са повече от петкратни;

Да се подобри контролът по спазване на пълната забрана за пушене на закрити и някои открити
обществени места;

Да се осигурят информация и допълнителни
умения на работещите в държавните системи за запазване на психичното здраве на децата;
Да се разгърнат универсални програми по превенция на психичните заболявания, включващи обучения за работещите в училищата и детските градини, както и за работещите в здравната и в социалната
система;
Да се въвежат и разширят възможностите за
осъществяване на консултации по телефон и онлайн
по превенция и ранна интервенция на наркотична
зависимост при децата и младежите;
Да се въведат устойчиви модели за работа с родителите и да се включат превантивни дейности в
програмите за работа с деца в ранна детска възраст;
Да бъдат подкрепени от държаватаприлаганите
вече национални програми за универсална, селективна и индикативна превенция, за да се превърнат
в устойчиви модели и практики на работа с деца за
намаляване на риска от употреба на наркотични вещества;
Да се създаде адекватен приемник на приключилата програма на Глобалния фонд за ХИВ и туберкулоза;
Да се финансира и изпълнява активно приетата
Национална програма за превенция на хроничните
неинфекциозни болести 2021-2025 г. и План за действие към нея, с извършване на периодичен анализ за
нейната ефективност;
Да се изработи държавен проект на тема
“Smoke-free Generation“, за да се противодейства на
експанзията на тютюневата индустрия и да се осигури едно бъдеще без дим и без никотин на идващите
поколения;

Да се подобри контролът по продажбата на тютюневи и свързаните с тях изделия на непълнолетни;
Да се въведе широка и масирана просветно-информационна кампания сред учащите се за вредата
от пушенето;
Да се разработи цялостна програма, самостоятелна или като част от програма за подпомагане на
ранното детско развитие, за подпомагане на кърменето и правилното хранене на децата, включваща
повишаване на знанията и уменията за здравословно хранене на родителите и хранително подпомагане за децата, където е необходимо;
Да се разработи специализирана програма за
подобряване на храненето на децата (0-3) на семействата от уязвимите групи;
Да се постави фокус върху национална политика в областта на храненето, самостоятелна или като
елемент на по-широка рамка в подкрепа на ранното
детско развитие;
Да се регламентира като самостоятелна социална услуга подкрепата за подобряване на храненето;
услугите да са постоянно финансирани със средства
от държавния бюджет, да имат обща методическа
рамка и да са базирани в самите общности, към които са насочени;
Да се подкрепят с достатъчно предпазни средства и информационни материали здравните медиатори, за да работят безопасно и ефективно;
Да се осъществи диалог между МТСП и МЗ по
отношение на статута на услугата, предоставяна от
здравните медиатори, както и да се осигурят възможности на здравните медиатори за продължаващо обучение, което да засяга социалния профил на
тяхната работа;

Да се повиши акцизът на всички тютюневи и
свързаните с тях изделия, с цел да станат по-малко
достъпни за младите хора;

Да се събират систематично и да се анализират
данните от отчетите на здравните медиатори по общини, а събраната информация да се използва като
база за разработване на местни политики;

Да се въведе пълна забрана за реклама и промоция на тютюневи и свързаните с тях изделия,

Да се въведе ефективен мониторинг на програмата за здравните медиатори.

Детско здраве
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Образование
Добър 3.65
Липсва разбиране и анализ на причините
за силните неравенства в образованието и
управление на процесите, водещи до тях;
Недостатъчен фокус и ефикасни мерки за
преодоляване на дефицитите, създадени от
ненужно дългото дистанционно обучение;
Липса на реално приобщаване на всички деца
според специфичните им нужди;
Л
 ипса на достатъчно добра практическа
подготовка и подкрепа на младите специалисти,
постъпващи в системата, за да се задържат в нея;
Липса на качествено интегриране на различни
интердисциплинарни теми като дигиталномедийната грамотност и здравното и сексуално
образование в учебните програми.

„Заради домашните, (които са много), проектите и всичко, свързано с училище, ние нямаме достатъчно свободно време, което
да прекараме, правейки любимите ни неща като да творим, слушаме музика (музиката в днешно време много разпуска), като
цяло да правим нещата, които обичаме и ни карат да се чувстваме себе си.“
„Учебният материал да е по-опростен и да е написан по-разбираемо. Също така да има повече часове за практични занимания. Да се обръща внимание на индивидуалния подход към всяко дете. Да се развиват личностните качества на децата, а не да
се чувстват като в матрицата.“
Анкета „Бележник 2022“

Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно
и училищно образование за всички деца
В идеалната държава всяко дете би имало достъп до
образованието, което да развива неговите способности и таланти. Всички родители биха могли да избират
от множество качествени възможности за учене на детето си, независимо от доходите си. Родителите и учителите заедно биха отделяли време и енергия за осигуряване на възможно най-доброто образование за децата.
Учителите биха познавали и прилагали най-добрите педагогически практики и биха се отнасяли с уважение и
без предразсъдъци. По този начин с течение на времето иновациите в образованието биха се разширявали
и подобрявали качеството на наличните възможности.
Образователната система би създавала грамотни и информирани граждани, добре подготвени за живота на
възрастните.
На този етап от развитието на политическото лидерството в България това разбиране все още не е факт.
Налице са добри намерения, като почти всички политически партии заявяват образователните политики
като свой приоритет, но липсва диалог и ясна визия, как
Образование

това да се случи. Дебатите се ограничават до хаотично
предлагане на немотивирани мерки, без задълбочени
проучвания за последващия ефект от тях. Политиките
на правителството не успяват да приложат цялостен
подход, който да подкрепи образователната система
в преодоляването на неравенствата и даването шанс
на всяко дете. Междувременно кризата с КОВИД-19 и
преминаването към дистанционно обучение задълбочиха проблема със значителните образователни неравенства, изразяващи се в голяма разлика в достъпа до
качествено образование и образователните резултати
на учениците в зависимост от техния социално-икономически и културен произход.
Ножицата между учениците се разтвори от липсата на
достатъчно устройства и/или на интернет, както и на
възрастен в семейството, който да помага в електронното обучeние. В по-малко от половината от училищата
в големите градове (43.5%) всички деца имат достъп до
интернет. В селата този процент се срива на 12.5%. Неравният достъп до дистанционно обучение се потвърж85
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дава и при сравнението на различните типове училища – всеки пети ученик в професионалните гимназии
няма достъп до електронни устройства и интернет, а в
тези институции се обучават около 50% от гимназистите. По данни на МОН101 66% от учениците посочват, че
имат достъп до настолен компютър, лаптоп или таблет.
Една трета (29.7%) от учениците обаче разчитат само
на своите смартфони, което не е предпоставка и условие за провеждане на качествен и ефективен учебен
процес в електронна среда. Най-голям е този дял при
учениците с майчин език ромски или турски – съответно 46.3% и 42.7%. Делът на учениците в селата, които
се обучават на смартфон в условията на ОРЕС е 41%,
за сравнение – в София са 25%. По данни на МОН към
средата на 2021 г. над 43 000 ученици в България не
разполагат с устройство за участие в ОРЕС. Около 2025% от учениците в страната са от уязвимите групи – те
са от ниско образовани и бедни семейства, не говорят
български език у дома или имат специални образователни потребности. За тях допълнителната подкрепа,
която получават присъствено в училище от учители,
образователни медиатори, социални работници и други непедагогически специалисти, е основополагаща
за преодоляване на дефицитите на семейната и общностната среда и присъщите им образователни неравенства.
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Сравнителният анализ на резултатите от националните външни оценявания (НВО) и държавните зрелостни
изпити (ДЗИ) за последните пет години показва постепенно увеличаване в неравенствата. Учениците, които
идват от най-нискообразованите семейства, се справят все по-зле, а тези от семейства със средно и висше
образование демонстрират същите или по-високи в
процентно отношение резултати спрямо средните,
включително в контекста на ОРЕС. Изключение прави
единствено НВО в 7. клас, където и учениците от по-образовани семейства намаляват постиженията си като
процент от средните резултати през годините. Резултатите от националните изпити след 4. и 7. клас и матурите в 12. клас през 2021 г. за поредна година показаха,
че висок процент от децата и младежите не се справят
с учебния материал и имат сериозни пропуски в знанията и уменията си. Всеки пети дванадесетокласник
не се е справил със задачата за извличане на информация от непознат текст на матурата по български език и
литература. Средният резултат по математика на седмокласниците е 37.94 точки от 100, а на десетокласниците – 13.84 от 50.
Важно е да се каже, че и преди появата на КОВИД-19
немалка част от българските деца се чувстваха изолирани поради бедност, регион на живеене, етническа
принадлежност, достъп до дигитални средства. Като че
ли управляващите не разбират или нямат желание да
управляват процесите, водещи до неравенствата. През
2021 г. беше пропуснато ценно време, в което можеха
да се вземат подходящи мерки за поетапно отваряне
на училищата, което да компенсира нарушената връзка
и неефективното участие на децата в учебните форми.
Взетото първоначално решение за повсеместно затваряне на всички училища, последвано от възможността
всяко училище самостоятелно да прецени за отварянето си, в една много сложна медийна и социална атмосфера, остави децата вкъщи, а директорите сами в
посрещане нагласите на родителите. Много бързото
пренастройване на системата към дистанционно обучение като че ли окуражи управляващите, че ОРЕС е
добро решение. Същевременно обаче не бе направен
достатъчно задълбочен анализ за рисковете от продължителното му използване. Постфактум се отчетоха
ефекти като демотивацията, завишения риск от отпадане, претоварването на учителите, тревожността, загу-

бата на социални умения и възможности за общуване
на официалния език, на който се учи. Най-вече това се
отрази на децата, живеещи в материални лишения, без
възможност родителска подкрепа, от села и отдалечени райони. Силната кампания с подкрепа от бизнеса
и отделените от министерството средства за осигурявате на таблети, лаптопи, интернет бе само част от
мерките за намаляване на неравенството. Но това не
е достатъчно, за да помогне на училището да компенсира дефицитите на нездравата среда, неефективното родителство, качеството на учителите, влиянието
на връстниците, регионалните различия, бедността.
Всичко това са фактори, които допринасят за задълбочаване на образователното неравенство и оставят зад
борда множество ученици. Остава впечатлението, че
решаването на проблема с неравенствата е оставено
на ниво училище, а там нито има механизми, нито достатъчно компетенции за решаването му.
Множеството усилия да се подготвят учителите спрямо
новите условия развиха механизми за подкрепа между тях. Но все още стои въпросът за университетската
подготовка на учителите и доколко тя е свързана с умения за адекватно навлизане в професията.
От началото на извънредната ситуация в квалификацията на педагогическите специалисти са инвестирани
близо 6.7 млн. лв., но все още няма доказателства, че
това е допринесло за по-голямо разбиране и управление на неравенствата и за по-високо качество на образованието. Няколко са причините за това:
 Не се прави реален анализ на нуждите на учителите от допълване на знания и умения. Този анализ на
нуждите и връзката на квалификацията с качеството
на обучението трябва да се прави от самото училище.
Необходимо е държавата да осигурява допълващо
финансиране за квалификация поне в малките училища. Въпреки че портфолиото на Информационния
регистър на одобрените програми за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти е
голямо, обикновено се избира от скромен набор от
възможности. Би следвало всяко училище и обучаваща организация да могат да договарят конкретно от
какъв курс имат нужда педагогическите специалисти.
Не се адресират конкретните нагласи, предразсъдъци,
стереотипи на учителите, които са пряко свързани с
отношението към децата, идващи от трудна среда на
живеене;
 Има много сигнали за злоупотреби с квалификацията, но критиките и препоръките следва да се конкретизират, а не въобще спрямо възможностите, които се
осигуряват от държавата. Ако има информация за РУО,
което „под строй“ кара учителите на дадени обучения,
нека се проверява този казус. На проверка следва да
подлежат и случаи, в които вместо на обучение учителите ходят на екскурзия. Това е възможност да се

преодолее и посредственото отношение, което много
училища имат към квалификацията;
 Квалификационните форми са несистемни, кратки
и все още няма възможност за обратна връзка и проследяване на качеството на обученията и обучителите.
Част от проблема е и липсата на култура в училищата
да избират подходящи теми и разнообразни форми,
които да са таргетирани към специфичните им нужди – менторство, коучинг и др., да бъдат активни в обучението, да договарят специфично обучение, от което
имат нужда, да прилагат наученото в практиката.
Тези изводи се подкрепят и от разработена Пътна карта за развитие на политиките за учители в България,
в която се препоръчва „преосмисляне на модела за
професионално развитие на педагогическите специалисти“.
В България се наблюдават демографски и икономически тенденции и регионални различия, които оказват
силно влияние върху образователната система. Предизвикателствa за образованието са застаряващата
работна сила в учителската професия, намаляващата
популация и застоят в резултатите на учениците. Приоритет в дневния ред на правителството намират инвестициите, насочени към човешкия капитал и конкретно
към проблемите на работната сила в учителската професия, чиято цел е да подпомогнат професионалното
израстване и да привлекат таланти, за да се преодолеят предизвикателствата в ученето и да се подобрят
компетентностите, от които всички учащи ще се нуждаят в бъдеще.
Като стъпка в положителна посока може да се посочи
работата на правителството по въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в
ранна детска възраст, тъй като неравенствата започват
още в ранна детска възраст. Ранните години на детството предоставят уникален прозорец от възможности за
справяне с тях. Важно е подкрепата да започне още в
ранните години, за да се преодоляват неравенствата
преди постъпването в училище. Въпрос на цялостен
подход е това да се случи.
Още една национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния
живот“, която цели създаване на сътрудничеството
между родителите и училището, основано на положителна комуникация, също е важна стъпка към разбиране и преодоляване на неравенствата. Тя е насочена към връзката между родители и учители, които са
значимите възрастни в живота на децата. Но все още
липсва идея за системна работа с родителите, особено
що се отнася до преодоляването на предразсъдъци и
стереотипи, сегрегиране на ученици поради родителски избор, умения за взаимодействие с други родители
от различни етноси и социални групи.

Средният резултат по математика
на седмокласниците е
точки
а на десетокласниците –
от

37.94
13.84

Образование

от

50.

100,
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Дял на учениците (в %) с ниска
ангажираност и самооценка на
способностите за учене (сравнение с
резултатите от изследването през 2020 г.)

Дял на учениците с ниска поведенческа
ангажираност според езика, на който
общуват в дома си (сравнение с резултатите
от изследването през 2020 г.)
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Ключови показатели
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Дял на отпадналите
от образованието и
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Източник: ЕК
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Европейски
съюз – 27

2010
Обхват на децата в ранно
детско образование от 3 години
до възрастта за постъпване в
задължително начално образование

Дял на 15-годишните
ученици със слаби
резултати по:

България

Остават нерешени въпросите, свързани с факторите, влияещи върху неравенствата:

1. Как намаляваме бедността?
	(1/3 от българските деца са застрашени от бедност.)
2. К
 ак адресираме регионалните различия в достъпа до качествено образование?
(Съществува силна връзка между урбанизацията и добрите резултати в образователното представяне.)
3. К
 ак привличаме висококвалифицирани учители в местата, където имаме съсредоточаване на ниски образователни резултати?
	(Поради липса на специалисти в малките училища един учител преподава няколко предмета, за които може
и да няма първоначална подготовка. Тази тенденция не е само в селата, тя се наблюдава и в общинските центрове за предмети като биология, химия, математика, физика.)
4. К
 ак развиваме родителския капацитет и учим родителите да бъдат по-добри родители,
по-полезни за децата си, включително и самите те да са по-включени в обществото?
	(Например в Германия съществува система на домашни помощници, които помагат на родителите с организацията на времето, възпитанието на децата, връзката с институциите.)
5. К
 ак възстановяваме границите в училище – спазване на правила, зачитане на личността, преодоляване на дискриминационни практики?
	(Пандемията и последващото завръщане на децата в училище отвориха много въпроси за правилата на поведение, агресията, шума в класната стая, толерантността.)

В бъдеще политиките в образованието би следвало да
обърнат внимание и на една доста тежка констатация от
доклада „Изследвания за младежта в Югоизточна Европа
2018/ 2019“ на Фондация „Фридрих Еберт“.

хора, образователната мотивация в много случаи добива семейни характеристики. Високото образование
на родителите решително стимулира стремеж към
високо образование при децата.“ 102

„Образователната система в България формира два видими полюса сред младежта: социален връх и социално
дъно. Съществуващото социално неравенство се възпроизвежда в училищата и университетите. …… Ромската етническа група систематично стои на дъното
по почти всички индикатори. Нараства потребността
от нова цялостна политика към ромското малцинство
с фокус към младите. Разгледано изобщо за младите

Обществото има морално задължение да гарантира, че
всички деца получават адекватно образование, което
им дава уменията, необходими, за да станат възрастни с
принос в обществото. Всяко пропускане на шансове за
получаване на добро образование е пропуск за включване и полезност на всяко пораснало дете. Важно е и
разбирането, че въпросът за равния достъп е немислим
извън въпроса за автономността на училищата.

Превенция на преждевременното отпадане от училище
и устойчивост на обхвата в задължителното образование
Неприсъственото обучение увеличи риска от преждевременно отпадане на децата от образователната система. Без живия контакт с учителите учениците от уязвими групи не само губят мотивация и ангажираност и
изостават с учебния материал, но и отвикват да учат и да
общуват. Поради тези причини те са застрашени да не се
върнат в училище. По данни на МОН през 2021 г. учениците в риск от отпадане от образователната система
в България са около 180 000 или 25%103. Ако от 2018 г. до
2020 г. средният процент на децата, обхванати от образователната система, се повишава с около 0.4 процентни
пункта годишно, то през 2021 г. остава непроменен – необхванатите са средно 5% от децата между 5- и 16-годишна възраст. Най-висок е процентът на децата извън
образование в областите Шумен, Сливен и Хасково104.

Образование

Ключов елемент от решаването на проблема обаче е
разбирането, че: „Отпадащ ученик е този, който има нарушена връзка с училището и училищната общност, поради което е застрашено оставането му в обхвата на училищната мрежа.“ Този ученик е, в по-слабо или по-силно
изразена степен, в процес на отслабване, загубване на
връзката с училището поради сложен комплекс от социални, педагогически, психологически и други причини.
По време на дистанционното обучение се наруши още
повече връзката на децата с училището. Всеки втори
учител казва, че част от учениците често не са присъствали докрай в онлайн часовете, а всеки трети е имал
редовно отсъстващи ученици. Проблемът е сериозен в
малките градове и в селата – там във всяко пето училище
редовно присъстват в онлайн часовете под 60% от уче-
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ниците. Неприсъствието, занижени изисквания, липса на
контрол са допринесли допълнително за това.
При поетапните отваряния механизмът за обхват върна
голям брой деца в системата, но тя не бе подготвена да
укрепи връзката с училището. „Повече от същото“ под
формата на програми за наваксване не може да помогне на децата да развият принадлежност и мотивация
за учене. Пандемията върна в България деца и млади
хора, които са родени или учили продължително време
в чужбина. Те имат нужда от адаптация и целенасочени
усилия, за да останат в системата. От една страна поради
невладеенето на книжовен български език, от друга – поради различията на образователните системи и изискванията в тях.
Необходимо е да се разработват регионални политики,
съобразени с особеностите на населените места, където
живеят най-много необхванати деца. Похвална е инициативата за привличане на образователни медиатори в
училище, които да съдействат за обхвата и укрепване на
децата. Важно е обаче каква предварителна подготовка
и последваща подкрепа получават те. Също така е важно училищата да имат повече възможност за гъвкави
учебни програми, особено където има съсредоточаване
на деца с различни степени на познания. Учителите, а и
всички заинтересовани страни заедно трябва да допринасят за подкрепата на децата.

Остават нерешени въпросите:

 ак създаваме връзка на детето с учи1. К
лището. Как диагностицираме, когато тя
е нарушена? Как укрепваме връзката?
2. 
Как институциите могат да подобрят
съвместната си работа, за да решат
комплексния проблем с отпадането?
3. Как създаваме у децата усещане за приемане и успех, които са главни мотиватори за продължаване на ученето?
4. Как даваме на децата с нарушена връзка с училището новите възможности и
как развиваме у тях способността да си
представят какви биха могли да бъдат
тези възможности?
5. Как адресираме регионалните казуси?

Шумен
Сливен
Хасково

180 000 (25%)
са учениците в риск от отпадане
от образователната система в България
през 2021 г.

Най-висок е процентът на децата
извън образование в областите
Шумен, Сливен и Хасково

Във всяко пето
училище в малките градове
и в селата в онлайн часовете
присъстват под 60% от учениците

Важно е разбирането, че детето, което не успее да създаде връзка с училището и връстниците си, трудно
създава връзка и с обществото. То е рисково по отношение на социално изключване, бедност, криминални
фактори. В зависимост от училищната степен, на която
е отпаднало, то има ограничени умения за заетост, за
родителство, за гражданска активност. В този смисъл
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акцентът трябва да падне не толкова върху програми
за наваксване на учебно съдържание, колкото на програми за свързване с ученето, връстниците, общността.
Освен образователните медиатори, в тях могат да бъдат много полезни общностните лидери, родителите на
другите деца, центровете за личностна подкрепа, читалищата, библиотеките.

Повече ефективни учители в училище
Вече повече от 20 години постиженията на голяма част
от българските деца и младежи са критично ниски –
40% от 15-годишните в страната са функционално неграмотни, показва международното изследване PISA.
За да могат тези резултати да се подобрят, най-важно и
спешно условие са добре подготвените учители.
Увеличението на учителските заплати и икономическата криза, резултат от пандемията от КОВИД-19,
повишиха значително интереса към учителската професия през последните две години. В същото време
училищните директори все по-често споделят, че въпреки по-големия брой кандидати с педагогическа
квалификация голяма част от тях не са подготвени за
работа в динамично променящата се образователна
среда и особено за работа с ученици от уязвими групи и с ниски образователни резултати. Изследване на
Световната банка от ноември 2021 г. показа освен това,
че само 10% от новите учители остават дългосрочно в
системата. Това се дължи на редица фактори, сред които недостатъчната практическа подготовка в университета, липсата на качествена подкрепа от наставници и
на инструментариум за работа в различните предизвикателни училищни ситуации.
Основните проблеми, свързани с ефективността на
учителите в системата, са в няколко посоки:
1. Начинът на подбор на новите учители
В сегашните конкурси за учители има един основен
критерий – формалната квалификация. Наличието на
диплома обаче не гарантира знанията, уменията и нагласите, които правят един учител ефективен. Необходимо е да се инвестира в актуализиран компетентностен профил за заемащите тези длъжности, отразен в
нормативната уредба, както като минимални изисквания, така и като част от професионалното развитие, и в
подкрепа на училищните екипи в подбора на педагогически специалисти. Проблемът е, че училищата трябва
да имат свободата сами да определят какъв да е компетентностният профил за учителите съобразно профила
и специфичните потребности на училището.
2. Липсата на ефективно наставничество за новите
учители
Подкрепата за учителите в началото на тяхната работа в
училище е ключова, за да развият потенциала си и да останат дългосрочно в професията. Нормативната уредба
в момента определя предоставянето на задължителна
въвеждаща квалификация за всеки новоназначен учител от наставник, който е определен от директора да
го подкрепя в процеса на адаптиране към учителската
професия и го подпомага методически и административно при изпълнение на задълженията му. Въпреки
това системата на наставничество е неефективна по
няколко причини. Анализ105 на Световната банка, публикуван през ноември 2021 г., посочва, че „финансовите
стимули за опитните учители, които да станат наставници на учители-стажанти или новоназначени учители са
незначителни, а форматът, съдържанието и продължителността и проследяването на резултатите от наставническата подкрепа на новопостъпили учители не са ясно
регламентирани“. В документа са посочени конкретни
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предложения за промени в системата на наставничество, които могат значително да подобрят качеството на
подкрепата за новоназначените учители. Създаването
на национална програма за наставници и на стимули за
менторите на новите учители например би помогнало за
по-ефективна подготовка и навлизане в професията на
новоназначените педагози. Ключово е наставниците да
имат достатъчно време, за да могат качествено да подкрепят новите си колеги, което изисква намаляване на
преподавателския им норматив.
3. Липсата на качествена продължаваща квалификация за педагогическите специалисти
В продължаваща квалификация за учители се разходва
огромен публичен ресурс. По данни на Министерството на образованието и науката (МОН)106 от началото на
извънредната ситуация, предизвикана от КОВИД-19,
в квалификацията на педагогическите специалисти
са инвестирани 6 696 041 лв. по линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ и националните програми. В сумата не се
включват средствата, които училищата са вложили от
собствените си бюджети. Според анализ107 на Световната банка от 2021 г. продължаващата квалификация
на педагогическите специалисти се извършва без ясен
план и без съобразеност с актуалните основни нужди
на учителите. Въпреки вложения значителен ресурс
резултатите на учениците, измерени през международното изследване PISA, както и през националните
външни оценявания след VII клас, не се подобряват.
Не се проследява и ефектът на квалификацията върху образователните постижения и благосъстоянието
на учениците, а резултатите се отчитат само като брой
проведени обучения или брой обучени учители. Затова е крайно време да се създаде механизъм, който
обвързва разхода за продължаващи обучения на учители с краен резултат от работата им.
Количественото измерване на добавената стойност
на училищата, редовната и обективна професионална
атестация за учителите и прилагането на планове за
професионално развитие биха тласнали системата в посока търсене на възможности за квалификация, които
действително подпомагат израстването на учителите.
Освен на описаните по-горе проблеми, през 2021 г. не
беше обърнато внимание и на отдавна необходимото
актуализиране и засилване на практическата част в
университетската подготовка на студентите по педагогика.
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Успешно училищно управление и развитие
Училищният директор носи огромна отговорност за
това в каква посока ще се развие училището, което
ръководи. Въпреки това подготовката и подкрепата за
директорите и техните лидерски екипи е тема, която се
подценява в политиките в сферата на образованието.
Изискванията за заемане на длъжността директор са
основно административни, ефективно предварително
обучение преди започване на работа липсва, както и
подкрепа за продължаваща квалификация и качествено изпълнение на задълженията. През 2021 г. Министерството на образованието и науката декларира воля
за приемане на мерки, които целят засилване на капацитета на училищните директори, но реална дейност не
беше извършена.
Мениджър, публична фигура, администратор, ръководител на екип, човек, към когото се обръщат всички – училищният директор има разнообразни роли, от
които до голяма степен зависи в каква посока ще поеме едно училище – към високи резултати и добруване
на учениците и учителите или към ниски постижения
и лоша среда на работа. Въпреки тази голяма отговорност, подготовката и подкрепата за директорите и техните лидерски екипи е тема, която се подценява в политиките в сферата на образованието. Изискванията за
заемане на длъжността директор са основно административни, ефективно предварително обучение преди
започване на работа липсва, както и подкрепа за продължаваща квалификация и качествено изпълнение на
задълженията.
През последните години бяха приети няколко законови промени, отнасящи се до училищното лидерство. В
Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредба № 15 за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти бяха разписани изискванията за
заемане на длъжността директор под формата на референтна рамка с областите на компетентност и прилежащите към тях знания, умения и нагласи. Профилът
на директора обхваща педагогическа, управленска,
социална и гражданска компетентност и измежду
общо над 60-те описани знания, умения и отношения
има немалко уместни и добре разписани. Не е ясно
обаче по какъв начин се измерват тези компетентности и как директорите са подкрепяни да ги развиват.
Много училищни лидери полагат усилия за повишаване на квалификацията си, но това е оставено само на
собствената им инициативност и готовност да отделят
допълнителни работни часове към натоварените си
дни.
В работата си училищните директори се срещат с няколко основни вида предизвикателства:
 голяма административна тежест, заради която времето, което директорът може да отдели за професионално развитие на педагогическите специалисти, за
подобряване на учебния процес, на резултатите на учениците и персонала, е много малко;
 липса на фокус и приоритети: много лидерски екипи срещат трудности в това да приоритизират измежду всички възможности – да определят кои практики
биха били устойчиви, биха могли да се разпространят
на повече нива от училищния живот и биха имали по-
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ложителен ефект за целите, към които училището се
стреми;
 липса на реална автономия, включително заради
централизирани правила като стриктните учебни планове и нормите за работното време на учителите, които
пречат на директорите да изградят културата на работа
в своите екипи.
През 2021 г. Министерството на образованието и науката декларира воля за приемане на мерки, които целят
засилване на капацитета на училищните директори, но
реална дейност не беше извършена.
За да може един училищен лидерски екип да работи наистина в името на благополучието и успеха на
учениците и техните учители, има нужда от промени
в няколко посоки. Ролите и отговорностите на училищните директори трябва да бъдат преосмислени и
актуализирани, включително с оглед на по-широкия
лидерски екип на учебното заведение. Хората в тези
екипи трябва да притежават нужните нагласи и да развиват необходимите умения и знания. Изискванията за
заемане на длъжността директор трябва да се водят
от компетентностен модел, а не единствено от административните изисквания. Обучението, подкрепата и
продължаващата квалификация на лидерските екипи
трябва да съответстват на изискванията на съвременния свят.
Ефективността на училищните лидерски екипи зависи
пряко от средата, в която те работят. Въпреки че Законът за предучилищното и училищното образование
предвижда наличието на държавни образователни
стандарти за управлението на качеството в институциите и за инспектирането, в България липсва цялостна визия и единна рамка за това какво означава
качество според съответния образователен етап (предучилищно, основно, средно, висше образование) и
според вида подготовка (общообразователна, профилирана, професионална, извънучилищна). Има нужда
от определяне на ясна дефиниция за качество на база
на резултатите, които очакваме от предучилищното,
училищното и висшето образование. Тази дефиниция
следва да се създаде след дискусии с всички заинтересовани страни, обществено обсъждане и публично
представяне.
В стандарта следва да присъства и описание на проявленията на дефинираното качество (какво трябва
да е изпълнено, за да можем да определим нивото на
качество на съответния етап, подготовка и др.), както и
ефективен начин за измерването му.
Разработването на подобен цялостен стандарт за качество би дало ясна визия за това какво очакваме от
образователната система, което е необходимо условие,
преди да определим по какви начини да достигнем тези
цели. Училищните лидерски екипи ще могат на разработват своите визии на база на този стандарт, вземайки предвид спецификите на средата, в която работят, и
нуждите на учениците.

Приобщаващо образование
Държавата е заявила политическа воля за разрешаване на проблема и полага усилия за създаване на възможности, с които да се посрещат идентифицираните
проблеми. Отчетени са предложенията в национална
програма, насочена към изграждане на съвременна
образователна среда, да се отворят възможности за
включване на училищата и Регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование,
тъй като те са местата, в които се осигуряват оптимални
възможности за пълноценно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в
рамките на цялостните дейности на съответната институция. По данни на МОН се вижда, че почти всички деца
и ученици в ЦСОП са се възползвали от възможността
за участие в присъствени дейности, дори по време на
ОРЕС. В същото време няма данни за това как това се е
случило в училищата.
Въпреки увеличения брой ресурсни специалисти в детските градини, училищата и Регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование,
все още не е намерен баланс за това всяко дете или ученик със СОП (особено в малки населени места и отдалечени училища) да получава цялата необходима обща и
допълнителна подкрепа, в нужните му количества и интензивност, за да може да развива своите силни страни
и да преодолява препятствията пред ученето и развитието. Все още съществуват изключително големи трудности в осигуряването на екипи от специалисти, които
в достатъчна степен да могат да посрещат нуждите на
децата, които имат нужда от по-продължителна и системна допълнителна подкрепа.

тие, както и на групови такива при желание и готовност
от страна на родителите и възможност от страна на
детската градина или училището. В продължение на постигнатото през годината е необходимо да продължат
усилията за изграждане на подкрепяща образователна
среда в детските градини, училищата и Регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Средствата трябва да са съобразени
с броя на децата и учениците на ресурсно подпомагане, с различните видове специални образователни
потребности, както и с предвидените мерки за обща
или допълнителна подкрепа от оценката на конкретното дете или ученик. Специално внимание следва да се
обърне на правилното насочване на средствата, които
детските градини и училищата получават за децата със
специални образователни потребности. Те трябва да се
използват за закупуване на подходящи средства и материали за индивидуална и групова работа с децата и
учениците по модела, чрез който се осигуряват такива
в ДГ и училища, които са включени в проекта на МОН
„Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР.
Към момента няма създадени процедури за ясно договаряне на начина на разходване на тези средства между директора, учителите и ресурсните специалисти при
започване на учебната година.
Независимо от общото увеличение на ресурсните специалисти все още съществуват изключително големи
трудности в осигуряването на екипи от специалисти,
които в достатъчна степен да могат да посрещат нуждите на децата, които има нужда от по-продължителна
и системна допълнителна подкрепа.

Към този момент продължава да не е регламентирана
финансова подкрепа за децата в риск и за допълнителните дейности. Този проблем е важно да бъде адресиран своевременно с оглед на изразената политическа
воля за разработване и на национална програма за
превенция на насилието и злоупотребата с деца.
През последната година Министерството на образованието и науката продължава усилията си за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование. По една
от националните програма са създадени 6 помагала и
6 методически ръководства за адаптиране на учебното
съдържание на ученици със специални образователни
потребности в начален, прогимназиален и гимназиален
етап. Устойчивата политическа воля от страна на МОН
за подкрепа на процеса на приобщаване в масовата
образователна среда на деца и ученици със специални
образователни потребности може да се види и в сътрудничеството за стартиране на онлайн платформата
„Подкрепи ме“.
В отговор на продължителното обучение в електронна
среда Министерството на образованието и науката е
осигурило възможност за получаване на допълнителна подкрепа от разстояние в електронна среда, като
по данни на МОН 75% от децата и учениците със специални образователни потребности са били включени в
дистанционната работа със съдействието на родителите си. В Насоките за организиране на обучението от разстояние в електронна среда са осигурени възможности
с учениците със СОП да се провеждат присъствено индивидуални дейности за подкрепа за личностно разви-
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Дигитална и медийна грамотност в образованието
И през 2021 г. въпросът за дигитализацията в образованието и респ. дигитално медийната грамотност
се свързваше до голяма степен с необходимостта от
провеждане нa дистанционно обучение на учениците в големи периоди от учебната година, поради все
още сложната епидемична обстановка у нас, свързана с
пандемията от КОВИД-19. След като в предходната 2020
г. на учителите (а и на учениците) се наложи спешно да
се адаптират към преподаване в онлайн среда, без да
са имали период на предварителна подготовка и специална подкрепа от МОН преди това, което се наложи
учителите да компенсират със самообучение, а много
училища и с вътрешни обучения (с което преподавателите успяха да се справят дори по-добре в сравнение
с други страни), през 2021 г. те вече бяха достатъчно
адаптирани и съумяваха бързо да „пренесат“ в дигиталната среда обучителния процес, когато това се налагаше. Липсата на унификация и свободата на избор
на конкретни онлайн платформи, която получиха учителите или училищата, първоначално внесе известна
обърканост, но в 2021 г. платформите вече бяха установени и учителите, а и учениците вече бяха достатъчно
свикнали със спецификите и възможностите им.
Вследствие и на известен натиск от родители и граждански организации МОН се стремеше да осигури
възможности за присъствено обучение на учениците,
където и когато това беше възможно, въвеждайки и щадящото тестване на децата. Макар диференцираният
подход, който беше приложен – редуване на присъствено и онлайн обучение в различни класове и периоди,
отчитане на епидемичната обстановка в конкретни населени места и училища – да даде възможност до известна степен да се осъществи и обучение в класните
стаи, все пак динамично променящата се ситуация и
липсата на яснота за това какво следва затрудняваше
до известна степен планирането на учителите, както и
на учениците, а и на родителите.
Въпреки вече доброто общо ниво на адаптираност на
учителите и учениците към техническите аспекти на
дистанционното обучение, преподаването продължи
да не е достатъчно интерактивно. В повечето от случаите продължи да се набляга твърде много на лекционно-презентационната форма на обучение, механично
прехвърлена в онлайн среда, само че без възможностите за контрол на ангажираността на учениците, която
дава присъственото обучение. В този смисъл в много
от случаите онлайн обучението продължи да бъде
дори по-малко интерактивно от присъственото. Твърде
малко се използваха възможностите на платформите за
прилагане на интерактивни методи.
В този смисъл макар и в големи периоди обучението да
се осъществяваше в онлайн среда, все така продължи
да стои въпросът доколко се работи систематично за
развиване на дигитално-медийната грамотност (ДМГ) в
нейния пълен обем – като включваща важни основни
компетентности като комуникация и сътрудничество,
информационна грамотност, безопасност, решаване
на проблеми и създаване на дигитално съдържание
(както е според рамката за дигитална грамотност на ЕС
DigComp108 и според рамката за медийна грамотност на
Европейската асоциация на зрителите109). Продължи да
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Поставяли ли са ви задача,
свързана с намиране и оценка на
достоверността на източник в интернет?
(допитване на платформата за младежко
мнение U-Report)

62%

20%

Не

Да, само веднъж

липсва комплексно и интердисциплинарно развиване
на необходимите дигитално-медийни умения.
По отношение на информационната грамотност допитване на платформата за младежко мнение U-Report,
изготвено от Центъра за безопасен интернет, показа,
че 62% от отговорилите млади хора споделят, че никога не са им поставяли в училище задача, свързана с
намиране и оценка на достоверността на източник
в интернет. Други 20% споделят, че това се е случвало
само веднъж.
На този фон не е изненада, че два от предпочитаните
от респондентите начини за повишаване на медийната
грамотност на младите хора касаят именно училищното образование. 60% от тях препоръчват да се даде
възможност на експерти в областта да работят с младежите в училище, а 36% от отговорилите смятат, че учителите трябва да поставят по-често задачи, свързани с
намиране на информация и оценка на достоверността
на източника.

Предпочитани начини за повишаване на
медийната грамотност
(допитване на платформата за младежко
мнение U-Report)

 а се даде възможност
д
на експерти в областта
да работят с младежите
в училище
учителите да поставят
по-често задачи,
свързани с намиране на
информация и оценка
на достоверността на
източника

60%
36%

Друг важен и, за съжаление, вече хроничен проблем,
който попадна във фокуса на медийното внимание във
връзка с тежки конкретни случаи към края на годината, е онлайн тормозът между децата, който е свързан
с друг аспект на дигитално-медийната грамотност, а
именно – с дефицитите на социални и комуникационни умения у младите хора. Конкретни тревожни случаи предизвикаха широк обществен дебат и ангажиране на институциите (вкл. обсъждане в Комисията по
въпросите на децата, младежта и спорта в НС и взимане на отношение от страна на МОН). В рамките на
дебата обаче се обсъждаха повече решения, свързани със засилване на санкциите за извършителите и за
споделящите съдържание, свързано с тормоз онлайн
(включително глоби за тях), и фокусът не беше поставен в такава степен върху превенцията и дългосрочното решаване на проблема чрез системно развиване
на комуникационните и екипни умения на децата и необходимостта от целенасочена подкрепа на учителите
за това да работят по-ефективно с учениците си в тази
посока.
Макар и в последните години МОН неизменно да демонстрира добра воля да работи приоритетно върху

развиването на дигитално-медийната грамотност на
учениците и да си сътрудничи с всички заинтересовани
страни, все още продължава да стои нуждата от преразглеждане на учебните програми, така че развиването на дигитално-медийната грамотност у децата във
всички степени на образователния им курс да залегне
експлицитно в държавните образователни изисквания
в подходящите за целта учебни предмети. Въпреки че
отделни компоненти на ДМГ присъстват в учебните
програми, продължава да липсва цялостен и систематичен подход, както и обвързване на развиването на
ДМГ със ситуациите от реалния живот на децата както
в онлайн, така и в офлайн среда. 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 (по данни
на УНИЦЕФ всяко второ дете (47%) е преживяло някаква форма на насилие)110. По отношение на тези важни
аспекти ситуацията не се промени особено, въпреки
преминаването на онлайн обучение в големи периоди
през годината. В същото време дефицитите по отношение на развиването на тези компетентности у учениците обусловиха и много от недостатъците и на самото
онлайн обучение.

Здравно и сексуално образование
Според Анализ на бюджетните разходи, насочени
към децата и семействата, на Института за пазарна
икономика „Финансови инвестиции на българската
държава в децата“, 2021 г., между 2017 г. и 2021 г. средствата за образование, преминаващи през бюджетите
на общините и през бюджета на МОН, значително са
се увеличили. За сравнение през 2017 г. общините са
разполагали с малко над 1.7 милиарда лева, докато
през 2021 г. тази сума е нараснала на почти 2.9 милиарда лева. Средствата за програми в бюджета на МОН
през 2017 г. са 613 милиона, докато през 2021 г. са
двойно повече – малко над 1.2 милиарда лева.
На теория би следвало да се отбележи като благоприятен факта, че Националната програма за превенция
и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции
в Република България (2021–2025)111 включва сред
целевите си групи специално обособена такава за
„Млади хора, деца и млади хора в риск“. За съжаление
обаче, по тази програма няма развити дейности или
напредък.
Следва да се отбележи като благоприятен фактът, че
Националната програма за превенция и контрол на
ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република
България (2021–2025)112 включва сред целевите си
групи специално обособена такава за „Млади хора,
деца и млади хора в риск“. За съжаление, обаче, по
тази програма няма никакъв напредък.
Според Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021–2025 г. през последните години в редица представителни за страната
изследвания и статистически данни са констатирани
изключително тревожни тенденции по отношение на
здравето на младите хора, свързани с техните знания
и поведение.
Образование

Липсата на ефективно здравно
образование води до изключително
тревожни тенденции сред младите хора:

18.79%

(2016 г.) от младите мъже
и жени на възраст 15-24
години познават начините
на предпазване и отхвърлят
основните заблуди по
отношение на предаването на
ХИВ;

5.49%

от младите мъже и жени на
възраст 15-24 години са имали
полов акт преди 15-годишна
възраст;

Над
една
пета
(22.69%)

от младите мъже и жени на
възраст 15-24 години са имали
повече от един сексуален
партньор през последните 12
месеца;

25.6%

от младите мъже и жени на
възраст 15-24 години, които
са правили секс със случаен
сексуален партньор през
последните 12 месеца, не са
използвали презерватив;
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Брой на абортите сред момичета за 2019 г.

Новорегистрирани случаи на ХИВ
за периода 2020–2021

146
аборта на момичета до 15 г.
(0.68% от общия брой)

1891 от 15 до 19 г.
(8.8% от общия брой аборти),

1/11 аборта са на момичета

169 (18%)
лица на възраст от 15 до 18
от общо 934
новорегистрирани ХИВ
серопозитивни за този
период

до 19 г.
Броят на абортите сред момичета на възраст 15-19 години за 2019 г. е 1891 (8.8% от общия брой аборти), а
при тези на възраст под 15 г. – 146 (0.68%). Всеки единадесети аборт е извършен на лице до 19 години. Новорегистрираните случаи на ХИВ серопозитивни лица на
възраст от 15 до 18 години за периода 2020–2021 г. са
169 (18%) от 934 общо новорегистрирани ХИВ серопозитивни за този период.

Липсата на политики по семейно планиране и липсата на интегрирани знания
по здравно и сексуално образование в
учебната програма на учениците от основното и средно училищно образование
допринасят за значителния брой на деца
в училищна възраст и млади хора в репродуктивна възраст, които често на по-късен
етап в живота си стават жертва на нежелани „ефекти“ в личния си живот, свързани със затруднения или невъзможност да
създадат поколение.

Нелекувани, късно открити или недоизлекувани сексуално преносими инфекции често стават причина за
нарушаване на пълноценното износване на бебетата от
майките им, а също така, нерядко, за влошено здравно
състояние на новородените – раждат се недоносени
бебета, понякога с инфекции, които още от раждането
си се налага да приемат сериозни лекарства113.
„Една от водещите медицински причини за стерилитета
е непроходимостта на маточните тръби. Тя се причинява най-често от инфекции – хламидия, микоплазма,
уреаплазма, гонорея, бактериална вагиноза и други. Те
предизвикват появата на така наречената тазово-възпалителна болест, при която в крайните етапи се запушват маточните тръби и се стига до стерилитет.114“
Според информация от Министерството на здравеопазването/Център за асистирана репродукция115 броят
на двойките, потърсили асистирана репродукция за
годините 2019, 2020 и 2021-ва, е съответно: 4740, 4313
и 4748. Значителна част от тях се налага да прибегнат
до този метод вследствие на увреждания на репродуктивните си системи, получени от недиагностицирани,
нелекувани или недоизлекувани сексуалнопреносими
инфекции, често придобити в училищна възраст. Дока96

зано е, че някои от инфекциите, развили се вследствие
на сексуалнопреносими заболявания, освен за стерилитет и невъзможност за забременяване, може да бъдат
причина за непълноценно износване на плода и преждевременно раждане.
Според Информация за напредъка по изпълнението
на политиката за подобряване на майчиното и детско
здраве през 2021 г.116: През 2020 г. броят на недоносените живи новородени е 5375, което представлява 9.7%
от живородените. Недоносените мъртвородени са 254,
което представлява 73% от мъртвородените. Въпреки
че причините за преждевременно раждане и раждане
на недоносени деца са комплексни, сред тях съществен
дял се дължи и на активиране на СПИ по време на бременността.
Наблюдава се трайна тенденция към намаляване, но
все още значително количество изоставени деца постъпват в домовете за медико-социална грижа. Данните за 2018, 2019 и 2020 г. сочат съответно 630, 650 и 408
деца от нула до тригодишна възраст. Част от тези деца
са изоставени, тъй като са непланувани и нежелани,
а това е резултат отчасти и от липсата на политики по
семейно планиране и липсата на интегрирани в курикулума теми, свързани със здравното и сексуалното образование.
Според доклад на Глобалния алианс #WeProtect117 за
защита на децата от онлайн сексуална експлоатация,
34% от децата по света са били принудени да извършат
някакво сексуално действие онлайн. Липсата на сексуално образование и ясни механизми за реакция, предпазване и справяне с подобни рискове и посегателства,
както сред децата, така и сред възрастните, които често
не знаят как да подходят или къде да сигнализират при
подобен случай, допринася за невъзможността да се
изкорени проблемът със сексуалните посегателства и
експлоатация на деца.
Проектите по подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве за България са инцидентни и нямат стабилно финансиране както като проектна дейност, така
и в рамките на националния бюджет.
За часовете по здравно, сексуално образование обикновено се канят лектори от различни институции (основно от гражданския сектор). То не е достатъчно
системно и качествено застъпено в учебния процес и
започва в твърде късен етап от развитието на децата,
което намалява превантивните му функции.
Според данни от Омнибус на Галъп интернешънъл,
проведен през март 2021 г., на въпрос „Според Вас
трябва ли да има предмет/часове по сексуално и ре-

продуктивно здраве в училище?“ положителен отговор дават 50.7% (за сравнение през 2015 г. са 61.6%);
отрицателен – 26.5% (за сравнение, през 2015 г. процентите са 18.2); не могат да преценят 22.9% (през
2015 г. са били 20.2%). Данните недвусмислено показват, че общественото мнение по този въпрос търпи
негативна тенденция и това е съвсем закономерно,
имайки предвид силното влияние през последните

години на фалшивите новини, на крайнодесните консервативни партии, движения и организации, работещи срещу приемането на Истанбулската конвенция,
Новата стратегия за детето и абсолютно изкуствено
създадения мит за „джендър идеологията“ и в същото
време липсата на позиция и лошата комуникация на
темата от страна на правителството.

Достъпна физическа среда в училище
Достъпна среда в училища, детски
градини и обществени пространства
Все още децата с увреждания срещат сериозни предизвикателства в процеса на предучилищното и училищното образование. Едно от тези предизвикателства е
достъпната архитектурна среда в сградите на детски
градини и училища. За децата с двигателни и множество увреждания голяма част от масовите училища остават недостъпни. Съгласно справка на МОН по Закона
за достъп до обществена информация броят на държавните училищата в България с елементи на достъпната среда е както следва: асансьори – 34, рампи – 147,
изградени санитарни възли – 199, подемни платформи
– 70118.
Всички те са изградени по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“. В допълнение
МОН изпълнява 7 проекта по Оперативна програма
„Региони в растеж“, според които ще бъдат обновени
101 професионални гимназии, като в тях ще се изградят санитарни възли и асансьори. За изминалата 2021г.
в 18 училища са финансирани дейности по Национална
програма „Създаване на достъпна архитектурна среда
и сигурност в училище“119.
По същата програма за 2021г. са проведени ремонти и
е осигурена достъпна среда в три спортни училища – в
Пловдив, Русе и Бургас120.
За общинските училища и детски градини, не се предоставят исканите данни, с основание, че няма обобщени такива за достъпната среда в тях.
Достъпната среда често представлява рампа на входа
до първия етаж. Липсва все още разбирането за достъпната среда като възможност да се ползва свободно
всяка една функционална част на сградите – специализирани кабинети, библиотека, столова и т.н., както и
прилежащите към сградите дворове и спортни съоръжения.
Местата за паркиране на автомобили с инвалиден стикер в близост до входа, достъпната среда в дворовете,
спортни и игрови съоръжения за деца със специални
потребности в училища и градини, са по-скоро изключение и няма обобщени данни за техния брой. Липсва
и разбирането, че достъпната среда е право както на
учениците, така и на родители, близки или учители с
увреждания.

Достъпна среда на жилищните сгради и
обществените места
Недостъпни остават в голяма степен градската среда
институциите, които родителите се налага да посещаОбразование

Брой на държавните училищата в България
с елементи на достъпната среда
(справка на МОН)

34
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199
70

асансьори
рампи
изградени
санитарни възли
подемни
платформи

ват заедно с децата си, напр. социални служби, обществените пространства за игра и отдих, голяма част от
обществените културни институции – галерии, театри,
кина, музеи и др. Обособени детски площадки за деца с
увреждания има само няколко на брой в големите градове, обикновено изградени от дарители, а не от държавни институции.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през изминалата 2021 г. предложи
промени121 в спорната Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.
за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в
урбанизираната територия на сградите и съоръженията. Промяната бе предизвикана от опасенията, изразени с писмо от Камарата на архитектите в България,
относно покачване на цената на жилищата с 30 %, при
спазване на новите изисквания за техническите параметри на достъпната среда за всички жилища в многофамилните сгради122. Наредбата влиза в сила на 23
май 2022 г.123 С това решение държавата отново отлага
належащото осъвременяване на техническите изисквания, които осигуряват достъпната среда в новите сгради, като дава приоритет на пазарните съображения.

Ефекти от липсата на достъпна среда за
децата
Достъпната среда и нейната липса в училищата е фактор, който се отразява и на избора на училище. За съжаление, има случаи, в които децата с увреждания са
принудени да избират училище не по желаната от тях
специалност, а по фактор достъпна среда, тъй липсата
е ежедневно предизвикателство за деца, родители и
учители. Достъпната среда е и определящ фактор за
качеството на живот на децата с увреждания и тяхното успешно включване в обществото и липсата води
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до социална изолация на децата. В някои малки общини, в които няма училища с достъпна среда, децата са
принудени да се обучават в дома си. Произтичащите
от изолацията последици могат да бъдат: влошаване на
състоянието, пропуски в знанията за съответния клас,
вторични дефицити в уменията, липса на подкрепяща
приятелска среда, отхвърляне и неприемане и др.
Въпреки че държавата припознава приобщаващото
образование като национален приоритет, механизмите
за подкрепа на децата с увреждания не водят до удовлетворяващ резултат. Липсват механизми за събиране
и обобщаване на данни за достъпната среда, а разпределението на финансов ресурс е недостатъчно равномерно и систематизирано, за да осигури необходимата
достъпна архитектурна среда за приобщаващо образование. Националните програми финансират поетапно
ремонтите, но докато процесът е дългосрочен, в стотици училища и градини средата е недостъпна.

Честа практика е „да се компенсира“ липсата на достъпна среда, като класовете, в които се обучават деца с
увреждания, се местят на първите етажи. Това създава
неравнопоставеност между класовете и може да бъде
причина за трудности в изграждането на отношения на
децата с увреждания с другите ученици.
Все още липсват детайлизирани и практически полезни статистически данни за децата с увреждания и хронични заболявания. Въпреки реализираните проекти и
поетата пред обществеността отговорност, нито регистърът на АХУ, нито този на ТЕЛК и НЕЛК или АСП, или
на НСИ могат да предоставят актуална информация за
броя на децата с увреждания в България и вида на нуждите им. Без такава информационна основа не можем
да очакваме целенасочени и ефективни политики за
деца с увреждания на местно и национално ниво.

По отношение на децата с увреждания достъпът до образование и в некризисни времена
е затруднен. По време на пандемията, както всички деца, така и децата с увреждания са
вече трета учебна година в дистанционно обучение. Пандемията и тази година затвори
вкъщи част от децата с увреждания за продължителен период от време, това само показа
отново несправянето на образователната система с обучението и социализирането на
тези деца. На практика няма резултати и обучението на децата с увреждания (основно в
ЦСОП) е допълнително сегрегиращо, тъй като децата не се обучават по адекватен, подходящ и полезен за тях начин. Образованието на децата с интелектуални затруднения (особено над лека степен) следва да е съобразено с индивидуалните особености на всяко дете
и да е насочено основно към справяне с живота, към това да бъдат научени да се грижат
за себе си, към развиване на силните страни и възможности, а не отчитане на дейност
чрез „адаптиране на учебен материал за съответния клас“, защото това не е от полза за
детето. Няма никакви индикации да се работи в тази посока. Голяма част от педагогическата работа е оставена на родителите, а там където има успешни модели, те се дължат
на личната мотивация на някои учители и това далеч не е масова практика или системна
институционална политика.

Препоръки
Да се предвиди повече като обем и по-ефективна практическа подготовка на новите учители: има
нужда от повече часове за хоспитиране на студентите педагози, които да започват по-рано по време
на следването и да се провеждат в разнообразни базови училища. Още от началото на университетската
подготовка трябва да се включат часове, в които студентите анализират реални ситуации от класни стаи.
Качеството на практическата подготовка зависи и от
ефективния контрол, както и от добрата подготовка на базовите учители, които подкрепят студентите
в първите им самостоятелни часове;
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Да се въведе нов начин на подбор на учители,
съобразен с компетентностен модел: в момента изискванията при конкурсите за учители са основно
административни. Има нужда от промяна на процеса на подбор, така че в системата да влязат наистина
тези учители, които искат да работят в името на успеха на учениците;
Да се въведе ефективна подготовка за наставниците на новоназначените учители чрез създаването
на национална програма за наставници и на стимули
за менторите на новите учители би помогнало за по-

ефективна подготовка и навлизане в професията на
новоназначените педагози;
Да се предвиди качествена продължаваща квалификация, съобразена с нуждите на учителите и
учениците: ефективността на учителите зависи до
голяма степен от това как надграждат уменията си.
Има нужда от обективно проучване за нуждите на
ученици и учители, както и от система за проследяване на ефекта от обученията;
Да се осигури по-голяма автономност в работата на учителите, избрани след нов начин на подбор,
съобразен с актуализиран компетентностен профил.
Това включва да са отговорни за постигане на ясно
зададени цели за образователен етап при спазване
на задължаващ стандарт за качество, но и да имат
свободата да избират или изработват собствени
учебни планове и програми, както и да въвеждат
иновации в организацията на учебния процес;
Да се въведе нов начин на подбор на училищни
директори, съобразен с компетентностен модел: в
момента изискванията при конкурсите за директори
са основно административни. Има нужда от промяна
на процеса на подбор, така че в системата да влязат
наистина тези директори, които искат да работят в
името на успеха на учениците;
Да се въведе всеобхватна система за професионално развитие на училищните лидерски екипи чрез
осигуряване на качествени обучения за лидерските
екипи, на програма за наставничество за директори,
на подкрепа за новоназначени директори;
Да се приеме държавен образователен стандарт
за качество на системата на образованието, който да
посочи какъв трябва да е продуктът от нея, как се измерва той и как да стигнем до него;
Да се определят подходящи форми за назначаване в детските градини и училищата на помощникучители, които да помагат в реалния образователен
процес по време на задължителни учебни занимания. Включването на такъв ресурс в групата или в
класната стая може значително да облекчи работата
на учителя и да създаде реални условия за истинско
приобщаване и смислено учене за децата и учениците със специални образователни потребности;
Да се осигурят средства за осъществяване на
мерките от общата подкрепа, както и за изграждане на капацитет у педагогическите специалисти при
осъществяване на тези мерки. Това е въпрос на системен подход и екипна работа и не може да се сведе
само до увеличения брой назначени педагогически
съветници и психолози;
Да се създаде система за проследяване на съотношението между броя на децата и учениците на
ресурсно подпомагане и броя и вида на ресурсните специалисти, които отговарят за допълнителната
подкрепа;

Образование

Да се синхронизират процедурите за събиране
на данни за броя на децата със СОП в различните
етапи и степени на образование. Особено внимание
следва да се отдели на гарантирането на достъп до
адекватна професионална подготовка на различните групи ученици със СОП. Тези данни следва внимателно да се анализират с оглед ситуацията, свързана
с разпространението на КОВИД-19 и отражението му
върху достъпа до образование и подкрепа, особено
за децата и учениците със СОП;
Да се изгради капацитет за осигуряване на качествено онлайн обучение на ученици със СОП и
поддържане на приобщаващия характер на училищните политики и практики чрез:
• с ъздаване на различни дигитални ресурси и съдържание за обучение на ученици със СОП;
• обучение на учители и специалисти по ресурси за
използване на дигиталните ресурси и съдържание;
• създаване на дигитални ресурси за оценяване и самооценка в процеса на преподаване и учене.
Да се подкрепи изпълнението на дейността по
въвеждане на здравно и сексуално образование в
българските училища от 2022 г., залегнало в Плана за
възстановяване и устойчивост;
Да се разработи комуникационна кампания, насочена към родителите за преодоляване на стереотипи и страхове, свързани със здравните и сексуални теми;
Да се обучат достатъчно на брой учители, които
свободно да могат да преподават и разговарят с учениците по теми на здравното и сексуалното образование;
В учебните програми на средния и горния гимназиален курс да се въведе интегрирано преподаване по теми, свързани със здравно и сексуално образование с акцент върху превенцията и запазване на
функционалността на репродуктивната система;
Да се въведат организирани задължителни ежегодни общи профилактични прегледи за горния курс
ученици, по преценка придружавани с беседи и консултации по теми, свързани със здравословен начин
на живот и отговорно сексуално поведение;
Да се направи единен регистър на случаите на
сексуално преносими инфекции, вкл. ХИВ/СПИН,
сифилис, гонорея, хламидиаза, човешки папиломен
вирус (високорискови щамове);
Да бъдат осигурявани ежегодно данни за училищата и детските градини, в които все още няма изградена достъпна среда;
Да бъде осигурено устойчиво финансиране за
своевременно изграждане на достъпна среда в детските и учебни заведения.

99

8.
СПОРТ, КУЛТУРА И СВОБОДНО ВРЕМЕ
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СПОРТ, култура
И СВОБОДНО ВРЕМЕ
Среден 2.98
Липсва цялостна политика по отношение
на използването на културата и изкуството
като инструменти за постигане на учебни
цели;
Липсва цялостна политика за развиване
на детския спорт и детските спортни
клубове от най-ранна възраст;
Липсват подходящи условия за спорт
и игри на открито и закрито, особено в
малките населени места и центровете на
големите градове.

„Децата имат нужда от масов спорт. Софийските училища са препълнени, няма възможности за спорт. На местата, които има някакви, те са платени и със съмнително качество. Няма бази, няма салони, няма площадки за спорт на открито.“
„Имам пряка връзка с подрастващи деца от 12 години натам. Живея в София, работя с колела, голяма част от нашите клиенти са
подрастващи и техните родители. Състоянието е плачевно по отношение на пространства и места за каране, събиране и споделяне
на общи идеи, хоби и т.н. Тийнейджърите остават уязвима група с
най-малко внимание, дори немърливост. Междублокови пространства за игри – липсват, съоръжения за тях – липсват. Не всички
родители имат възможност да запишат на извънкласни дейности,
за да запълнят времето след училище. Темата е много дълга.“
Анкета „Бележник 2022“

Достъп до събития и занимания, свързани с култура и изкуство
До момента достъпът на децата до култура и изкуство е
пряко зависим от телевизионните програми и интересите и възможностите на техните родители, В градовете, особено големите, те могат да ги заведат на театър,
изложба или концерт. Театралните и музикални състави – държавни, общински и частни – предлагат богата
и разнообразна продукция, предназначена за децата
до 10 години, без специфични потребности и имащи
финансовата възможност да закупят билети.
В последните години Националният фонд „Култура“, а
след него и Столичната програма „Култура“, започнаха да финансират социално ангажирани арт-проекти,
което включва и такива, насочени към хора със специални потребности. Да работят за и със децата със
СОП се ангажират предимно малки частни колективи,
които са много по-мобилни от държавните и общинските като структура и планиране. Но те също предпочитат да насочат социално-ангажираните си проекти почесто към деца от етническите малцинства, а не към
такива със СОП, тъй като групата е твърде специфична и действително изисква предварителна подготовка.
СПОРТ, КУЛТУРА И СВОБОДНО ВРЕМЕ

В Европа има много положителни практики, които биха могли да обогатят и българската културна палитра,
но поради липса на всякаква координация между министерствата на културата, на образованието и на социалните грижи развитието на изкуството в тази посока
не е приоритет и такива изяви в нашата страна са спорадични. Глухата общност има своя собствена култура,
изкуство и традиции, но възможността за досег на хората със слухови увреждания с далеч по-богатата култура на широката общност започна съвсем наскоро. На
телевизионния екран вече често виждаме симултанен
преводач на жестов език. Но все още аудиодескрипция
за слепи хора липсва.
Липсата на произведения на изкуството, създадени
или адаптирани за децата със специални потребности,
се допълва от недостъпност на повечето от местата на
провеждане на събитията за хора с двигателни проблеми.
В малките градове и населени места ситуацията е още
по-неблагоприятна поради десетилетия липса на целенасочена политика в областта на културата. В България
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има 3614 читалища. Има ги както в големите градове,
така и в малките села. В много от тях има чудесни театрални зали, способни да покрият изискванията на
големи театрални спектакли и концерти, но те са в постоянен финансов недоимък, поддръжката на сградите
не е по силата на ръководните им органи. Държавата
и общините следва да развиват този ресурс като се погрижат да направят такива гостувания възможни както
по отношение на поддръжката на базата, така и финансирайки пътуванията на изпълнителите.
През последните две години световната пандемия
рязко намали възможността за достъп на децата до

културни събития. В отделните моменти присъствието
на зрителите в залата бе законово намалявано на 30
до 0%. Наложи се културният сектор да дигитализира
своята продукция – несвойствена за артистите, нежелана, трудна и скъпа задача. В качеството си на член на
Европейския съюз, Българската държава също подпомогна финансово този процес. Само че нищо не може
да замени живото общуване на деца и артисти и за да го
направи възможно дори в епидемиологична ситуация,
държавата би трябвало да подкрепи актьорите финансово, така че да направи възможни представленията
дори само при 30% зрители.

Данни за проведени образователни програми през 2018, 2019 и 2020 г. в изпълнение на
дейностите по Споразумението за сътрудничество между МОН и МК124:
2018

2019

2020

Брой образователни програми и инициативи, реализирани
от музей/художествена галерия

1063

1339

734

Общ брой проведени занятия, в т.ч.

5700

6612

1825

• в музея

5282

6035

1281

418

577

544

84 469

114 838

37 852

3053

4922

1153

над 290

над 323

над 90

654

873

377

• извън музея
Общ брой участници в образователни програми
Брой деца/ученици, включени в инициативи, чийто майчин
език е различен от български
Занятия с деца/ученици със специални образователни
потребности (СОП)
Брой проведени тематични срещи с учители при планиране
на инициативи за извънкласна работа на деца/ученици

Достъп на децата до участие в творческия процес

Извънкласните форми по интереси, които училищата
организират, са чудесно средство за обогатяване на
познанията и уменията на децата в интересуващите ги
области. Най-често в тези занимания те отново срещат
своите преподаватели. А колко по-интересно би било
за тях да срещнат непознати хора, свързани не с педагогиката, а със самия процес на сътворяване, в случай
че съществува такава възможност да се канят творци и
външни лектори. В малките населени места също има
самобитни таланти, чието привличане в полза на образованието на децата би било от полза за всички.

трябва да са различни, запалващи интерес към предмета си, надграждащи или променящи нагласите на подрастващите. От много години Великобритания, а след
нея и много други държави въведоха образователната
драма като учебен предмет и педагогически подход в
учебния процес. Тук отново липсата на комуникация
между Министерството на културата, образованието и
социалните грижи ощетява децата. За преподавателите, особено за тези, които се ангажират да водят извънкласни занимания, такава допълнителна квалификация
би била изключително ценна. Като първа крачка към
такова обновяване на учебния процес би следвало такова обучение да се въведе в подготовката на бъдещите педагози, настоящи студенти, особено на тези, които
следват в специалности, свързани с неформално образование.

Извънкласните форми не би следвало да имат функциите на консултации, в които се изясняват неразбрани в
часа въпроси – за това е необходимо друго време. Те

Жалко е, че потенциалът на изкуството, и най-вече на
театъра, като могъщо средство за позитивни социални и образователни промени не се прилага в нашата

Такава възможност те имат в училища по изкуствата,
извънкласните форми, които училищата/детските градини организират, в читалища, центрове за личностно
развитие и полупрофесионални частни школи.
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страна. Образователните драма и театър отдавна са доказали своите възможности. И докато ръководителите
на училищни театрални състави (обикновено преподаватели по български език или история) представят
дейността си с подготвен през годината спектакъл, то
преподавателите, ползващи драматургични методи в
работата си, ползват театрални техники, за да проведат процес, в който учениците съвместно достигат до
образователен резултат, без това да изисква непременно публично представяне.
Театърът е изкуство, което съдържа в себе си всички
останали, така че за всеки има място в зависимост от
интересите и възможностите му. Тук всичко зависи от
всеки. В процеса на подготовката на театрално представление децата откриват прилики и приемат различията си. Опознават себе си и другите, учат се да работят в
екип. Изпитан метод за социализация.
Читалищата са чудесно място, в което деца-съкварталци се събират в клубове по интереси – конструират,
танцуват, четат, пеят, рисуват, играят театър. Работата
им ръководят многобройни даровити професионалисти, много от които имат университетска диплома. За
съжаление, Министерството на културата, а често и общините, по различни причини, се отнасят нехайно към
тези местни структури. Повече от половината читалища
нямат компютър, често през зимата посетителите зъзнат, служителите работят на полу-доброволен принцип.
Чудесно е съвместното начинание на Министерството
на културата и Министерството на образованието и науката за свързването на дейността на музеи и галерии с
учебния процес. Чрез разработване на музейни образователни програми децата се запознават с културното
ни наследство, минало и традиции. Те се приобщават
към българската история и се формира емоционално
отношение към културното наследство. Министерствата посочват като много положителен ефект успехите
на децата, включили се в образователните програми.
Отчитат увеличен интерес към съответните теми и
предмети, успешни участия в олимпиади и желание за
включване и в други образователни инициативи.
По сходен начин следва да се разширят и възможностите за достъп до изкуство и използване на методите на

изкуствата в образователния процес и за обогатяване
на образователното съдържание. Библиотеките биха
били чудесно място за театрализирано представяне на
интересни книги, включително на задължителния материал по литература.
Една театрална форма, която напоследък се налага, са
интерактивните театрални представления. Публиката
се ангажира интелектуално и емоционално да проведе
действие и да преживее резултатите от него. Резултатът
е по-силен и дълготраен от този, постигнат по дидактичен път.
Форум-театърът е особено подходящ за промени на съществуващи и изграждане на нови социално позитивни
нагласи у подрастващите, провеждане на превенция от
участие в актове на насилие, употреба на наркотични
вещества, трафикиране и други тежки социални проблеми – с голям потенциал, но все още малко познат
в България. Въпреки доказаното позитивно действие,
министерствата на културата, образованието и институциите, ангажирани с превенция на насилието и тормоза
в училище, не проявяват интерес към него.
В много от читалищата театралните състави се ръководят от хора с театрално образование, които много лесно могат да бъдат обучени да прилагат форум-театър в
своята практика. Представленията по вълнуващи младите участници проблеми, които подготвят с тях, след
това може да гостуват в местните училища, като по този
начин провеждат неформално обучение на връстници
от връстници.
Приложният театър е особено подходящ инструмент за
работа с деца със СОП. В процеса на подготовката на
театрално представление в зависимост от специфичните потребности на отделното дете-актьор, може да му
бъдат поставяни такива задачи, в изпълнението на които то репетира преодоляването на свои дефицити. Тези
разнообразни възможности все още остават неразработен ресурс в българското формално образование и
свободното време на децата.
Пандемията и тук каза своята дума. Груповата работа бе законово възпрепятствана за дълги периоди от
време и това допълнително лиши децата от достъп до
култура и изкуство.

Достъп до организирани спортни дейности за деца
През 2021 г. за първи път на детските градини и училищата бяха преведени повече пари за физическо възпитание, спорт и спортно-туристически дейности. Според
очакванията на Министерството на младежта и спорта
чрез увеличените през 2020 г. диференцирани стандарти – от 2 на 3 лв. за дете в детска градина и от 3 на 5 лв. за
ученици, ще се подобрят условията за спорт на повече
от 1 млн. деца и ученици в образователните институции.
През миналата година по програмата на ММС „Спорт за
децата в свободното време“ са реализирани 117 проекта, в които са обхванати над 4300 деца. Малките спортисти са имали възможност да избират измежду 29 вида
спорт в 50 населени места. Те са тренирали по 2-3 пъти
седмично в продължение на 6 месеца. Проектите са
били под ръководството на 217 спортни специалисти.
Общата сума, отпусната по програмата „Спорт за децата

СПОРТ, КУЛТУРА И СВОБОДНО ВРЕМЕ

117

4300

реализирани проекта

обхванати деца

29

Под ръководството
на 217 спортни
специалисти

вида спорт
в 50 населени места
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в свободното време“, е 736 400 лв. Целта на програмата е да осигури безплатен достъп на децата до спортни
занимания с цел подобряване на тяхното здраве и ограничаване на негативното влияние на агресията, насилието, употребата на алкохол и наркотици, нетолерантно
отношение и др. В друга програма на ММС – „Спорт за
деца в риск“, са участвали общо 242 деца, от тях 174
са идентифицирани като деца в риск. В продължение
на половин година децата са имали възможност да се
включат в тренировки по 7 вида спорт – баскетбол, волейбол, борба, айкидо, бадминтон, лека атлетика и фехтовка. По тази програма министерството е подкрепило
10 проекта на стойност 65 000 лв.125.
Министерството на образованието и науката също подкрепят спорта чрез ученическите спортни школи, които са 5 в цялата страна – София, Русе, Шумен, Плевен и
Разград. Те предлагат богато разнообразие от спортове
и треньори по всеки отделен спорт. Школите са общински и са регистрирани като Центрове за подкрепа на
личностното развитие. В други центрове предлагат не
само спорт, но и занимания по изкуства и природни науки, математика и технологии. Заниманията са безплатни за децата и това е добра възможност, която държавата осигурява за всички желаещи.
Противно на разпространената теория, че децата не
спортуват, интересът към спорта, особено след пандемията, не намалява. Съществуват добри условия за
спорт, стига родителите и децата да имат желание за
това. Във възрастовата граница от 4 до 10 години родителите са водещи при търсенето и насочването на децата си към спорт. Колкото по-рано децата започнат на се
занимават със спорт, толкова по-бързо свикват, че това
е част от ежедневието им и отделят време за тренировки. В прогимназията (V-VIII клас) децата сами започват
да са активни по отношение на спорта, защото повечето могат сами да посещават залата. В тази възраст е и
най-голям делът на спортуващите деца. В гимназиалните класове е времето, когато се насочват към високо
спортно майсторство. Най-любими на децата са колективните спортове с топка, но не намалява интересът и
към бойните спортове – карате, таекуондо и др.

Плуването остава фаворит в интереса на децата и родителите, тъй като се приема, че развива хармонично цялата мускулна система, засилва имунната система и подпомага развитието на тялото при гръбначни изкривявания.
Плуването е и спортът, в който има най-малко травми.
Като възпрепятстващо обстоятелство може да се отбележи, че по време на подготовката за националното
външно оценяване и други важни изпити родителите
ограничават заниманията със спорт. Друг проблем за
родителите, особено в големите градове, се явява липсата на време и възможности да водят децата си на тренировки. Доста средства бяха отпуснати в последните
години за извънкласни занимания, но предимството на
центровете е, че в тях работят треньори по съответните
спортове, докато в училищата са учителите по физическо възпитание.

Програма „Спорт за деца в риск“

Участвали

242

деца

174

деца в риск

7

вида спорт
(баскетбол, волейбол, борба, айкидо,
бадминтон, лека атлетика и фехтовка)

Във връзка с КОВИД-19 през изминалата година нямаше кой знае какъв проблем за спортните клубове и те работеха почти на 80%. Имаше отменени състезания, но иначе тренировките и спортната дейност на децата протичаха нормално. При ученическите спортни школи ситуацията беше малко по-различна, тъй като те бяха принудени да затварят за същите
периоди, за които със заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на
образованието бяха затваряни училищата и детските градини. Това създаде известни затруднения в общуването с децата и родителите, тъй като те предпочитат присъственото
обучение и съответно тренировките в залата. Въпреки тези големи периоди на затваряне ученическите спортни школи продължиха заниманията със своите възпитаници и им
възлагаха задачи, които да правят вкъщи или навън, и по този начин успяха да задържат
интереса на децата към спорта и добро ниво на физическа подготовка. При връщането в
залата първоначално тренировките бяха разрешени за 5 деца, впоследствие разрешеният
брой достигна 12 деца.
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Училищните дворове – споделени пространства за учене, спорт и
игра?
Въпреки че общини и институции заявяват интерес
към разрешаване на проблема, реално още липсват
последователни стъпки, както и трайно ангажиране с
него. Има воля. Тепърва това влиза в приоритетите на
институции, организации и граждани. Училищните дворове, тяхното стопанисване и управление на достъпа,
извънкласните и свободни дейности в тях са обект на
реактивни решения, при натрупване на проблеми, без
реален диалог с местната общност или учениците.
През последните две години училищните дворове рязко опустяха поради преминаването към дистанционно обучение за дълги периоди. Учениците, особено
в малките класове, са тези, които остават по-активни
ползватели на тези пространства в учебно време. Дворовете се превърнаха трайно в места за спорт и събиране на хора от местните общности, което е свързано
в някои случаи с вандализъм, замърсяване, с нерегламентиран достъп. Това поражда конфликти, на които
се реагира основно със забрани. Но някои общини се
ориентираха към модернизирането на дворовете или
към обновяване на инфраструктурата, регламентиран
достъп, с правила и в добронамерено взаимодействие
с гражданите. Едва през втората половина на 2021 г.
се заговори за финансиране на проекти за училищни
дворове и за отварянето им за граждани по инициатива на общини.
Повечето дворове са с нарушена настилка, в голяма
част от тях няма съвременни съоръжения за спорт. Въпреки че се появяват класни стаи на открито и модерни
съоръжения, това не е трайна тенденция, поради липса
на ресурси. Затова е важно да се насърчи общинската, а
и национална политика за развитие на тези споделени

градски пространства за спорт, игра, учене, с участие
на потребителите им при дизайна, споделената отговорност за поддържането и за инициативи с местната
общност.
Училищните дворове могат да са безопасна градска
територия за учениците за спорт, игра, учене на
открито. Но състоянието им не предполага да се използват за активна и дори образователна игра в учебно
време. Продължава занемаряването на изпълнението
на чл. 31 от Конвенцията за правата на детето, а именно
осигуряване на време и място за игра (чл. 31 Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето на отдих и почивка, на участие в игри и дейности
за отмора, подходящи за възрастта му, и на свободно
участие в културния живот и изкуствата).
При осигурена разнообразна и здрава инфраструктура
за различни възрасти, при видеонаблюдение или физическа охрана, при регламентиран достъп от гражданите, дворовете са най-подходящите места за активен
спорт, игра в безопасна среда, развитие и на местната
общност.
Дворовете на общинските училища се поддържат от
бюджета на училищата и със съдействието на общината, с дарения и чрез доброволчество, по проектно
финансиране. МОН и Министерството на младежта и
спорта поддържат с финанси някои от тях, но едва през
тази година се заговори за програми за тяхното обновяване, както и се постави акцент върху създаването и
поддържането на спортни площадки в тях. Насърчи се
ученето на открито, като резултат от изграждането и нарастването на популярността на т.нар. класни стаи под
открито небе.

Училищните дворове в националните и общински политики
Едва през втората половина на 2021 г. се появиха
програми на МОН, по които училища могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с
изграждане и обновяване на площадки за спорт и за
физкултурни салони. Това е положителна новина в ситуация, при която дейностите на открито за учениците са
крайно ограничени, поради ковид забраните, и заради
ниския и ненасърчен интерес от страна на учителите да
използват дворовете за игри и спорт, учене чрез преживяване, различни от тези, записани в програмата.
В началото на ковид кризата през 2020 г. с ограниченията, свързани с превенцията на пандемията, сред първите
мерки, които засегнаха и училищата, беше официалното
затваряне на училищните дворове за външни лица,
както и намаляването до минимум на заниманията
навън. Но, въпреки регламентираното затваряне на публичните пространства за игра и спорт за деца и възрастни,
училищните външни пространства се оказаха още попривлекателни за всички. Това възбуди с допълнителна
сила стари конфликти между местни общности и училищни власти, свързани с вандализъм и с поддържане на чистота на територията, относно нерегламентирания достъп.
СПОРТ, КУЛТУРА И СВОБОДНО ВРЕМЕ
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Родители, ученици, учители осъзнаха потенциала
на тези места за спорт, игра, учене, но и липсата на
визия, ресурси, и потърсиха възможности за промяна, във взаимодействие с общини и институции.
Промяната настъпва бавно, но е факт – има заявени ангажименти и се надяваме да се видят и резултати. Все
още се среща голяма съпротива от част от директорите на училища, които не желаят външни посетители и
промени в дизайна на пространствата, които да дадат
възможност за повече и нови спортове, разнообразни
дейности.
В отговор на ЗДОИ до МОН се казва, че в периода 20202021 г. са ремонтирани и обновени дворовете на 21
държавни училища със средства на стойност малко
над 2 млн. лв. През 2021 г. по Годишна програма е одобрен ремонтът на 2 спортни площадки в 2 училища на
стойност 84 000 лева. Това е крайно недостатъчно, но
и показва колко училищните директори се чувстват
отговорни и желаят да кандидатстват с проекти в тази
посока.
Също така Регистърът на спортните обекти на Министерството на младежта и спорта не дава синтезирана и
актуална информация за състоянието на площадките за
спорт в училище. Липсват данни и от МРРБ и общините
за безопасността на дворовете и площадките за игра в
тях, според Наредба 1 от 2009 г.
Добрите новини са, че общините Пловдив, София, Бургас, Ямбол отделят средства и насочват усилия към регламентирано отваряне на дворовете за граждани в извънучебно време, тяхното обновяване. Достъпът става
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въз основа на правила, които се приемат и прилагат доброволно. Организации и училища работят по доброволчески проекти, свързани с изграждане на класни
стаи на открито, с изрисуване на пространствата с игри
и с дейности по поддържане. В София програмата “Отворени училищни дворове” чака официално становище
от РУО – София. Предизвикателство е, че физическата
охрана ще се осигурява от бюджета на районите, което
трябва да се осигури устойчиво със средства.
Общинското предприятие „Софияплан“ представи стратегия „София спортува“, в която анализира състоянието
на публичните места за спорт в столицата, включително
и в училищните дворове. Според нея 76% от детските
градини са в нормите относно площ на имот и заетост и
могат да подсигурят достатъчно място за игра на децата
в тях. Около 93% от общинските училища в Столичната
община са разположени в имоти, които спрямо сегашната заетост отговарят на всички норми, а недостатъчно място за спорт имат тези в централна градска част.
Липсват данни за състоянието и безопасността в дворовете в столицата.
На национално ниво няма подобно проучване, и съответно стратегия, което е в правомощията на МОН и
Министерство на младежта и спорта, МРРБ, общините.
Надяваме се класните стаи на открито, пространствата за срещи, събития също да се превърнат във
важен акцент от общите усилия за развитие на дворовете. Това е възможност за създаване на усещане за
обща, споделена отговорност при потенциален свободен достъп до тях в извънучебно време.

Лошо състояние и липса на разнообразие
Повечето училищни дворове са планирани и изградени
само и единствено за до 2-3 вида спортни дейности –
футбол, баскетбол, лека атлетика, които обслужват нуждите за часовете по физическо възпитание. В някои дворове има площадки за игра за предучилищни групи и
първите класове, обикновено изградени с дарения или
по проект. Те са базови и отговорят на реалните нужди
на деца до 6-годишна възраст.
Разнообразието и изграждането на съвременни, съобразени с нуждите на учениците площадки за игра в
училищните дворове рядко е тема на обсъждане и това
оставя децата без възможност за смислени дейности
навън през междучасията. Съответно това дава повод

на учителите да не извеждат децата на открито, поради
липса на занимания в двора. Скуката и еднообразието в
някои случаи водят до конфликти, вандализъм и нискокачествена почивка от учебните занятия.
Като цяло настилките са стари и опасни, на спортните
съоръжения липсват елементи като кошове и мрежи, а
пейките, кошчетата за отпадъци и беседките са стари,
счупени, дори опасни. Въпреки масовите кампании за
засаждане на дървета и цветя, въображението по отношение на предлагане на разнообразни занимания на двора, е ограничено. С появата на класни стаи
на открито се бележи известен напредък, но като цяло
потенциалът на тези пространства остава неизползван.

Нови визии
През 2021 г. Сдружение „Безопасни детски площадки“
работи по конкурс, в който насърчи ученици да представят своята визия за промяна на училищния двор.
Ученици от 1. до 11. клас представиха идеи – за градски градини за отглеждане на цветя и зеленчуци, за
спортни рампи за велоспортове, за стена за катерене,
за съоръжения за баланс, за пространства за театър,
рисуване на открито, за повече кошчета за отпадъци,
открита библиотека и кът за учене на открито и др. Те
бяха представени на директорите на училища и районни кметове, които бяха изненадани. Учениците им зададоха неудобни въпроси, но това предизвика размисъл
и нагласа за промяна.
Включването на учениците, учителите, а също и
местната общност при обновяването, проектирането на тези пространства се оказват важни, за да се
осигури тяхната устойчива грижа. Като пример може
да се даде класната стая на открито в 138. СУЗИЕ в София, която се поддържа от хората в квартала. Добрият
пример на доброволците впечатли и Столичната община, която отдели средства и за фитнес уреди в двора, по
желание на учениците.

Въпреки това, поради ниския все още приоритет на това
предизвикателство спрямо останалите в образованието, е нужна повече воля от страна на директорите на
училища, община и граждани, за да може училищните
дворове да се развиват устойчиво. Неправителствените организации, училищните настоятелства, родителите и учениците трябва проактивно да бъдат включени
в усилията за развитие на дворовете. Споделеното
бюджетно и институционално управление не е достатъчна стабилна основа за тяхното възраждане.
Доброволците, които работят за тази кауза, имат нужда
от институционална подкрепа. Учителите трябва да излязат от рамката на двора като място за контролирано
тичане на децата и спорт за оценки и да го използват
за учене чрез движение, преживяване, споделяне. Тук е
ролята на МОН да насърчи подобни иновации.
Развитието на училищните дворове би следвало да
включва и поставянето на игрални елементи, които са
предназначени за свободна игра. Като място за почивка
площадките следва да бъдат съобразени с възрастта на
всички ползватели, а именно деца между 7 и 18 години
и да бъдат с подходящ капацитет и нужди, включително
и от ученици с двигателни или други ограничения.

Препоръки
Да се разшири броят и обхватът на програмите
за запознаване с постиженията на културата и изкуството в детските градини и училищата;
Да се развиват програми за привличане на дейци на културата и изкуството в посещения, отворени
класове, литературни четения и други видове дейности в рамките на учебната дейност;
Да се развиват програми на общинско ниво
между самите училища, както и изнесени форми на
образование извън класните стаи, свързани с изку-
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ство и култура, в рамките на учебната програма и извън нея;
Държавата трябва да отделя много голям ресурс
за развитието на масовия спорт без значение дали в
училищата, в спортните клубове или в центровете за
личностно развитие;
Да се обхващат повече деца от ранна възраст,
за да могат клубовете да насочват най-добрите към
високо спортно майсторство;
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Да се осъвременят базите и да се предвиди
строеж на нови, малки зали с по-базови условия,
които да обхващат повече деца;
Държавата да развива политика за кадрова
обезпеченост – привличане на треньори и програми
за усъвършенстване на специалистите по различните спортове;
Да се развие междуинституционална координация при развитието на масовия спорт;
Да се изработи, ако не национален, то поне общински план за мониторинг, поддържане и развитие
на училищните дворове като средище за учене, игра
и спорт на открито, споделено място за развитие на
местните общности. Поради споделените бюджетни
отговорности за поддържането на дворовете – между училищата, общините, МОН, Министерството на
младежта и спорта, да се проучат добри практики за
споделена отговорност.
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Да се въвлекат ученици, учители, граждански
формални и неформални структури от кварталите в
поддържането и в използването на тези пространства, за да се създаде реален и проследим ангажимент;
Да се отделят повече средства от Министерството на образованието и науката, Министерството
на младежта и спорта и общинските бюджети за поддържането на дворовете;
Да се насърчи модернизирането на дворовете с
повече класни стаи на открито, площи за градско земеделие, възможности за игра и спортни дейности,
включително екстремни, и за различни възрасти;
Да се насърчат иновативни практики за използване на дворовете за учене на открито, за развитие
на местната общност.

Списък на използваните съкращения
КОВИД-19

Coronavirus Disease 2019

ECEC

Early Childhood Education and Care

ESPAD

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Европейски училищен
изследователски проект за алкохол и други наркотици)

FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer

HBSC

Health Behaviour in School-aged Children

ICF

International Coach Federation

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (Организация за
икономическо сътрудничество и развитие)

PCR

Polymerase chain reaction

PISA

Programme for International Student Assessment

STEM

Science Technology Engineering Mathematics

TALIS

Teaching and Learning International Survey

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study

UNICEF

United Nations Children's Fund

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

АГ

акушеро-гинекология

АСП

Агенция социално подпомагане

БВП

Брутен вътрешен продукт

БХК

Български хелзинкски комитет

ВМРО-БНД

Политическа партия „ВМРО-БНД“

ГДБОП

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

ГДКПД

Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

ГДНП

Главна дирекция национална полиция

ДАБ

Държавна агенция за бежанците

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДВ

Държавен вестник

ДГ

детска градина

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителска грижа

ДЗЗД

Дружество по закона за задълженията и договорите

ДМГ

дигитално-медийната грамотност

ДМСГД

Домове за медико-социални грижи за деца

ДО

дистанционно обучение

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане“

ЕП

Европейски парламент

ЕС

Европейски съюз

ЗБППМН

Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация

ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация

ЗЗД

Закон за закрила на детето

ЗЗДН

Закон за защита на домашното насилие

ЗИД на НПК

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ЗКЦ

Здравно-консултативен център

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищното образование

ЗПФКПП

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

ЗСУ

Закон за социалните услуги

ЗУБ

Закон за убежището и бежанците

ЗЧРБ

Закон за чужденците в Република България

ИАМН

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
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ИДПС

Инспекторите на детска педагогическа стая

ИСДП

Институт по социални дейности и практики

ИСР

Информационната система за ражданията

КАБ

Камарата на архитектите в България

КД3

Ключова дейност 3

КИИП

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

ЛГБТИ

лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални хора

МВР

Министерство на вътрешните работи

МДЕ

мултидисциплинарни екипи

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗем.

Министерство на земеделието

ММС

Министерство на младежта и спорта

МОМ

Международна организация по миграция

МОН

Министерство на образованието и науката

МП

Министерство на правосъдието

МСМ

Мъже, които правят секс с мъже

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НБУ

Нов български университет

НГИ

Национална гражданска инициатива

НЕФ

Национален Юрочайлд Форум

НЗИС

Национална здравно-информационна система

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НК

Наказателен кодекс

НМД

Национална мрежа за децата

НМЗМ

Национална мрежа на здравните медиатори

НОЩ

Национален оперативен щаб

НПК

Наказателно-процесуален кодекс

НПМ

Националния превантивен механизъм

НПО

неправителствена организация

НППМДЗ

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве

НРД

Националния рамков договор

НСИ

ИНФОСТАТ

НСИ

Национален статистически институт

НССЕИВ

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

НТЛД

Националната телефонна линия

НЦОЗА

Национален център по обществено здраве и анализи

ОГРДВ

образованието и грижата в ранна възраст

ООН

Организация на обединените нации

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОРЕС

обучение от разстояние в електронна среда

ПАВ

психоактивни вещества

ПЕРГ

Постоянната експертна работна група по деинстуционализация

ПО

приобщаващо образование

ПП

политическа партия

РДИ

Ранна детска интервенция

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РПЦ

Регистрационно-приемателен център

РУО

Регионално управление на образованието

РЦПППО

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СД

Съвет на децата (към ДАЗД)

СДВНЧ

Специален дом за временно настаняване на чужденци
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Сдружение „АРЗ Солидарност“

Сдружение Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

СЗО

Световна здравна организация

СК

Семеен кодекс

СОП

специални образователни потребности

СОП

специални образователни потребности

СПИ

сексуално-предавани инфекции

ТКП

тотален коефициент на плодовитост

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УНИЦЕФ

UNICEF United Nations Children’s Fund

ХИВ

HIV

ЦИОО

Център за информационно осигуряване на образованието

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦНСТДМУ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

ЦНСТДМУ-ПМГ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦСОП

Център за специална образователна подкрепа

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

ЦФЛД

Център „Фонд за лечение на деца“

ЮНЕСКО

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Използвани източници:
1. Онлайн конференция на Националния център за
безопасен интернет
https://www.youtube.com/watch?v=HTgZfoXr2fI
https://www.safenet.bg/bg/novini/486-bulgaria-otbelyazasid2021
2. Видео уроци на Националния център за безопасен
интернет
https://www.youtube.com/watch?v=qeOA6x4QV-U
3. Методически наръчник за учители на НЦБИ
https://www.safenet.bg/bg/novini/479-metodicheskinarachnik-dml
4. Международен проект „Не на кибернасилието срещу
жени и деца“
https://www.monitor.bg/bg/a/view/mejdunaroden-proektdava-glasnost-na-problema-s-kibernasilieto-sreshtu-deca-ijeni-268387
https://www.ngobg.info/bg/news/125104-%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B
8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0.html
5. Община Сандански с мерки срещу кибер
престъпността сред децата и младежите
https://vox64.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%
B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF/

6. Общ коментар 25 към Конвенция за правата на
детето
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=
6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEG%2
bcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w9nNryRsg
ArkTJgKelqeZwK9WXzMkZRZd37nLN1bFc2t
https://news.unabg.org/a-step-towards-the-21st-century/
7. Образователната програма „Съдебната власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“
https://ekip7.bg/2021/05/15/petoklasnitsi-slushaha-zakiberprestapleniyata-i-opasnostite-v-internet/
https://razgrad-rs.justice.bg/bg/news2/15723
8 Конвенция за киберпрестъпленията
https://digitalk.bg/zakonodatelstvo/2021/11/10/4278065_
konvenciiata_za_kiberprestupleniiata_stana_na_20_godini/
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/workshopautomated-detection-of-child-sexual-abuse-materials
9. Уницеф – Доклад за насилието сред деца в България
(представен април 2021)
https://www.unicef.org/bulgaria/documents/%D0%B8
%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B
2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0
%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D
0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%
8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
10. Справка от Прокуратура на Република България
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Бележки под линия
Участие на децата
1.	Годишен доклад на УНИЦЕФ в България за 2020 г., „Отговор на предизвикателствата, свързани с пандемията“,
март 2021 г., <https://uni.cf/3jdtGJ6>
2.	Анализ на последствията за учебния процес от обучението от разстояние в електронна среда, Институт за
изследвания в образованието, юли 2021 г., <https://bit.
ly/3NSzAO0>
3.	Дейност на Съвет на децата към ДАЗД,
<https://bit.ly/3LO2o8s>
4.	Информация от МОН за напредъка на държавата за гарантирането на правата на децата, прилагане на политиките
за тяхното благосъстояние и държавните ангажименти
към децата, разглеждани в доклад на Национална мрежа
за децата „Бележник 2022“
5.	
Сектор „Образование“ – преговори за коалиционно
споразумение,
<https://www.youtube.com/
watch?v=FDZ8p8Xe0GQ>

6.	
Доклад на фондация „Заедно в час“ за дейността
2020/2021, <https://bit.ly/3KhAlOl>
7.	Eurochild – Putting children at the heart of Europe, <https://
bit.ly/3NPLUyr>
8.	Доклад от картографиране на инициативите в България
за развитие на уменията на подрастващите чрез социални иновации/предприемачество и финансова грамотност,
<https://uni.cf/36XLXra>
9.	Изследване на насилието над деца в България, <https://
uni.cf/3uhshYq>
10.	Информация от МОН и МТСП за напредъка на държавата
за гарантирането на правата на децата, прилагане на политиките за тяхното благосъстояние и държавните ангажименти към децата, разглеждани в доклад на Национална мрежа за децата „Бележник 2022“
11.	„Аз и законът за закрила на детето“ – адаптирана детска
версия, 2018, <https://bit.ly/35OJ4bQ>

1. Благосъстояние на децата
12. По данни на НСИ, <https://bit.ly/3DPktjO>
13. По данни на Евростат, <https://bit.ly/3xePJrb>
14.	Деца в материални лишения са деца, които са лишени от
поне три от общо 13 показателя. Индикаторът по отношение на децата включва деца между 1 и 15 години. НСИ,
„Индикатори за бедност и социално включване през
2020 г. <https://bit.ly/3x9KqJd>
15.	По данни на Евростат, <https://bit.ly/3jiJXMF>
16.	По данни на Евростат, <https://bit.ly/3DM2SJi>
17.	По данни на Евростат, <https://bit.ly/3Ja6oOV>
18.	Второ проучване на положението на малцинствата и
дискриминацията в Европейския съюз Роми — Избрани
резултати, Агенция на Европейския съюз за основните
права (FRA), 2018, <https://bit.ly/3LKQuMp>

19.	
УНИЦЕФ, Задълбочен анализ на текущата ситуация и
измеренията на детската бедност и социалното изключване в България и политиките, програмите, услугите, бюджетите и механизмите за справяне с нея, 2021 г
20.	УНИЦЕФ, Задълбочен анализ на текущата ситуация и измеренията на детската бедност и социалното изключване в
България и политиките, програмите, услугите, бюджетите и
механизмите за справяне с нея, 2021 г, по данни на НСИ.
21.	Второ проучване на положението на малцинствата и
дискриминацията в Европейския съюз Роми — Избрани
резултати, Агенция на Европейския съюз за основните
права (FRA), 2018, <https://bit.ly/3LKQuMp>
22.	Ensuring the European Child Guarantee helps end child
poverty: Eurochild Taskforce Recommendations, 2022,
<https://bit.ly/3DUtrw8>

2. Семейна среда и алтернативни грижи
23.	
Доклад „Семейни политики на Република България“,
<https://bit.ly/3DKNTPM>
24.	
Визия за семейна политика: Мненията на родителите,
опитът на Европа и гледната точка на психоанализата,
<https://bit.ly/3LOUmMj>
25.	
Резултатите от проведеното изследване по различни
целеви групи могат да бъдат намерени тук: https://uni.
cf/3LHSwNq
26.	Чолаков, П., „Българските евросираци: имат пари, но нямат родители“, DW, 29.12.2021, <https://bit.ly/38mJBCy>
27.	Попова, А., „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители. Докторска дисертация“. 2019, София: ИФС, БАН
Ефекти върху деца, оставени от родители, които жи28.	
веят и работят в чужбина, УНИЦЕФ, 2014, <https://uni.
cf/3LMEhH7>
29.	Отговор на МЗ на заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 93-00-3 от 04.01.2022 г.
30.	Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ с конкретен бенефициент АСП
31.	
Процедура „Открий ме“ и Процедура „Професионална
интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в
общността“
32.	Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“
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33.	Статистически данни от ДАБ за непридружените непълнолетни лица потърсили международна закрила през 2021
г., <https://bit.ly/3x9NZPB>
34.	The UN Refugee agency: Afghanistan emergency, <https://
bit.ly/3LL98DR>
35.	Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025, <https://bit.ly/3x6Ji9t>
36.	В зависимост от правното им положение непридружените деца могат да бъдат разделени в следните групи: 1)
деца, които са подали молба за международна закрила
по реда на Закона за убежището и бежанците; 2) деца
чужденци, които са получили международна закрила,
като им е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут; 3) деца, които не желаят да кандидатстват
за международна закрила или тези, които имат влезли в
сила решения за отказ по молбите им за международна
закрила и техният правен статут се урежда по реда на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).
37.	Писмо по ЗДОИ до МВР изх. № 812104-82 екз. 1 от 24.02.2022 г.
38.	Виж. бел. 36.
39.	Годишен доклад на омбудсмана като национален превантивен механизъм за 2020 г., <https://bit.ly/3NPPVTr>
40.	Писмо по ЗДОИ от ДАБ с изх. № РД05-719/10.12.2021
41.	Закрила за всички деца в контекста на миграцията: Комисията очертава приоритетни действия, <https://bit.
ly/3LHUeOQ>

42.	
,Доклад на националния превантивен механизъм относно извършена проверка в отдел “производство по
международна закрила” към регистрационно-приемателен център гр. София, кв. Военна рампа, <https://bit.
ly/3v1scXW>
43.	Писмо от Държавна агенция за бежанците при МС на Република България с обща информация за Бележника
44.	Писмо от Международната организация по миграция, получено на 14.02.2022 г.
45.	
Статистически данни за непридружени непълнолетни
лица потърсили международна закрила през 2021 г.,
<https://bit.ly/3v2i8h5>

46.	Писмо по ЗДОИ от ДАБ с изх. № РД05-719/10.12.2021
47.	Писмо по ЗДОИ на НБПП 22-113-12/22.02.2022 г.
48.	Приложение 1 към писмо по ЗДОИ от ДАЗД с изх. № РД-1212/09.12.2021 и Решение РД 05-735/16.12.2021 г. на ДАБ
49.	Писмо по ЗДОИ от АСП с изх. № РД 04-0123/08.12.2021г.
50.	Писмо по ЗДОИ 0т Район Овча купел, СО с изх. N27 – ЗДОИ
от 14.12.2021 г.
51.	Регламент (ЕС) № 604/2013, <https://bit.ly/3O4uhv1>
52.	Атанасова, Р., „Правата на децата в контекста на миграцията“, <https://bit.ly/3KjAXCS>

3. Закрила на детето от всички форми на насилие
53. Писмо от ДАЗД №48-01-11-1/28.03.2022 г.
54.	Изследване на насилието на децата в България, <https://
uni.cf/3uhshYq>

55.	Регионално изследване на насилието над деца в Южна
и Източна Европа проведено от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в партньорство с International
Institute for Child Rights and Development & Child Hub,
<https://bit.ly/3r87i8c>

5. Ранно детско развитие
56.	Информация, предоставена на Национална мрежа за децата с Решение № РД-19-209/15.12.2021 г.
57.	„След поредица сигнали на БХК, нов доклад препоръчва създаване на Програма за контрол на майчината заболеваемост и смъртност“, БХК, 07.01.2022, <https://bit.
ly/3DR7RbW>
58.	Цекулова, Н., „Правата на раждащата жена са човешки
права“, 08.03.2021, <https://bit.ly/36Ujm6o>
59.	Проучване на смъртността на родилките за периода 20102020 г., НЗОК, <https://www.nhif.bg/publication>
60.	„За една безкрайна пандемия и една безкрайна раздяла“,
Актуален анализ на достъпа на родители до неонатологичните звена, Фондация „Нашите недоносени деца“, 2021,
<https://bit.ly/36WxxrA>
61.	Цекулова, Н. „Бременните не трябва да бъдат ваксинирани. Така ли е в действителност?“, 19.08.2021, <https://bit.
ly/3raQZHY>
62.	Наредба 26 / 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска
помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на
изследвания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване а деца и бременни жени. <https://lex.bg/laws/
ldoc/2135556407>
63.	По данни на НСИ за Медицински персонал, <https://bit.
ly/3uZvGdw>
64.	„Новини за здравеопазването 05.05.2021“, БАПЗГ, <https://
bit.ly/3JgNxBQ>
65.	Виж Бележник 2021
66.	„В условия на коронавирус: кърмене и контакт между
майката и бебето в болнична среда“, Фондация „Нашите
недоносени деца“, 18.05.2020, <https://bit.ly/3O4Efwm>

67.	„Отворено писмо до МЗ относно ограничения родителски
достъп до неонатологичните звена в страната в условия
на COVID-19 на Фондация “Нашите недоносени деца” от
2020 г., <https://bit.ly/3r7O1E1>
68.	„Временни насоки на СЗО за кърмене и контакт „кожа-докожа“, Фондация „Нашите недоносени деца“, 17.03.2021,
<https://bit.ly/3v3VR2q>
69.	Заповед РД-01-343/ 12.10.2021 на Столичната регионална
здравна инспекция
70.	„Световно проучване обяви тревожни данни около влиянието на Covid-19 върху организацията на неонотологичните грижи | EFCNI“, Фондация „Нашите недоносени деца“,
12.11.2021, <https://bit.ly/3Jhmfv0>
71.	Анализ на достъпа на родители до неонатологичните отделения по време на пандемия, Фондация „Нашите недоносени деца“, 2021, <https://bit.ly/3uZsWwK>
72.	„Всяко дете в детска градина“, Мониторингов доклад върху изпълнението на мерките за намаляване и отпадане на
таксите за посещаване на детска градина, въведени с промени в ЗПУО през 2020 г., Фондация “Тръст за социална
алтернатива”, 2021 г., <https://bit.ly/3raqt1b>
73.	Деца в детските градини по организация на учебния процес и местонамиране, НСИ, <https://bit.ly/3r6Sir6>
74.	„Цената на безразличието, (обосновка на необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински
грижи на всички бременни жени и родилки)“, Сдружение
“ЛАРГО”, 2021 г., <https://bit.ly/3NW4Prq>
75.	Проучване на БАСП сред младите хора: какво да се подобри в предлагането на здравни услуги в условия на пандемия, <https://bit.ly/3NOVNwp>

6. Детско здраве
76.	Писмо на МЗ с вх. № 12-03/10.03.2022 г. в отговор на въпросник на Институцията на омбудсмана на Република
България
77.	Умрели деца на възраст под 1 година през 2020 г. по области и пол, НСИ, <https://bit.ly/3ugOHJf>
78.	Умрели деца на възраст до 1 година, НЦОЗА, <https://bit.
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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 „Усмивка“ – Бургас
Сдружение „Заедно за подобро бъдеще“ – Средец

Област Варна

Сдружение „Гаврош“ – Варна
Фондация „Карин дом“ –
Варна
Сдружение „Василица“ – Варна
Агенция за социално развитие
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите
деца“ – Варна
Социална асоциация „Св.
Андрей“ – Варна
Семеен център Мария – Варна
Сдружение „Милосърдие за
теб“ – Варна
Сдружение „Спина бифида и
хидроцефалия“ – Варна
Сдружение „Съучастие“ –
Варна
Фондация „Живот със Синдром
на Даун“ – Варна
Сдружение „Няма невъзможни
неща“ – Варна
Фондация „Фамилна зона“ –
Варна
Сдружение „ИДЕА“ – Варна

Област Велико
Търново

Фондация „Международна
социална служба“ – Велико
Търново
Сдружение „Младежка
толерантност“ – Горна
Оряховица

Област Видин

Сдружение „Организация
Дром“

Област Враца

Сдружение „Първи юни“ –
Бяла Слатина
Сдружение „Дом на науката и
техниката“ – Враца
Сдружение „Нов път“ –
с. Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Търнава
Сдружение „Добрия
самарянин“ -с. Краводер

Област Габрово

Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Социален диалог
2001“ – Габрово

Област Добрич

Фондация „Ръка за помощ“ –
Добрич
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Област Кърджали

Сдружение „Инициатива
за развитие – Кърджали
решава“ – Кърджали

Област Кюстендил
Сдружение „Ларго“ –
Кюстендил

Област Ловеч

Сдружение „Знание“ – Ловеч

Област Пазарджик

Фондация „Бъдеще“ –
Ракитово
Фондация „Жулевия дом“ – с.
Лесичево
Фондация „КУЗМАНОВ“ – с.
Звъничево
Фонд за превенция на
престъпността ИГА –
Пазарджик
Фондация „Социални практики
в общността“ – Пазарджик

Област Перник

Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник

Област Плевен

Плевенски обществен фонд
„Читалища“ – Плевен

Област Пловдив

Фондация „ДА“ – Пловдив
Национален алианс за работа с
доброволци – Пловдив
Фондация „Едно сърце“ –
Пловдив

Област Разград

Сдружение „Жанета“ – Разград
Сдружение „Феникс“ – Разград

Област Русе

Клуб „Отворено общество“ –
Русе
Българо-румънски
трансграничен институт по
медиация (БРТИМ) – Русе
Сдружение „Еквилибриум“ –
Русе
Център Динамика – Русе

Област Силистра

Женско дружество „Екатерина
Каравелова“ – Силистра

Област Смолян

Народно читалище „Бъдеще
сега 2006“

Област Сливен

Фондация „Здравето на
ромите“- Сливен
Фондация „Лекари на света“ –
клон България- Сливен

Област София-град
Асоциация „Родители“

Българска асоциация на
осиновените и осиновителите
Българска асоциация по
семейно планиране и
сексуално здраве
Българска тренировъчна
централа
Сдружение „Дете и
пространство“
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално
развитие“
Институт по Социални
Дейности и Практики
Фондация „Надежда за
малките“
Фондация „Партньори –
България“
Фондация „Приятели 2006“
Проект „Права на човека“
Фондация „Приложни
изследвания и комуникации“
Фондация „Сийдър“
SOS Детски селища – България
Театрално-социална формация
„Театър Цвете“
Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца
ФИЦЕ – България
Фондация за децата в риск по
света
Фондация „Център Надя“
Сдружение ЕЛА
Център за психосоциална
подкрепа
Habitat for Humanity Bulgaria
Фондация „Еврика“
Фондация „Агапедия –
България“
Фондация „Заедно в час“
Национална асоциация на
ресурсните учители
Фондация „Екип“
Сдружение за прогресивна и
отворена комуникация
Български хелзинкски комитет
Българска педиатрична
асоциация
Национална мрежа на
здравните медиатори
Алианс на българските
акушерки
Фондация „Конкордия –
България“
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Международна
награда на херцога на
Единбург“
Сдружение за български
семейни ценности, традиции и
култура „Българче“
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Национален
център за социалноемоционално развитие“
Фондация „М & М Физио“
Сдружение „Ре-Акт“
Асоциация „Българско
психоаналитично

пространство“
Институт за прогресивно
образование
Фондация „Сингъл Степ“
Фондация Право и интернет
Фондация ПРОМЯНАТА
Фондация „Зографче“
Фондация „Дечица“
Фондация „Нашите
недоносени деца“
Фондация „Заслушай се“
Национална асоциация по
приемна грижа
Фондация „Дневникът на мама
и татко“
Фондация „АСИСТ – помагащи
технологии“
Асоциация Цьолиакия
България – Живот 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
Фондация „Хестия“
Сдружение „Център за учене
чрез преживяване“
Сдружение „Съвет на жените
бежанки в България“
Сдружение „Частно начално
училище Милеа“
Сдружение „Безопасни детски
площадки“
Фондация „Искам бебе“

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 Шумен

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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