
IS
SN

 1
31

4-
99

70

БЕЛЕЖНИК 
2018

КАКЪВ Е  
СРЕДНИЯТ УСПЕХ 

НА ДЪРЖАВАТА  
В ГРИЖАТА 
ЗА ДЕЦАТА?



Издава:

Национална мрежа за децата,  
април 2018

Бул. „Витоша“ №58, ет. 4
1463 София
т./ф.: 02 988 82 07,
02 4444 380
office@nmd.bg
www.nmd.bg
facebook.com/nmdbg

Инфографики: 
Ноема и Таралеж ЕООД

Корица:  
Анна Ризова, Design for Friends

Дизайн и предпечат:  
Таралеж ЕООД

Печат:  
Алианс Принт

ISSN 1314-9970

БЕЛЕЖНИК 2018
КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА ДЪРЖАВАТА  
В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?



Списък на използваните съкращения ______________________________________  4

Увод __________________________________________________________________ 6

Оценки  _______________________________________________________________  7

Какво ни казват оценките? _______________________________________________ 8

Благодарности ________________________________________________________  12

Методологически бележки ______________________________________________  13

Насоки за оценяване на ангажиментите в „Бележник 2018“ ___________________ 15

1.  ОсНОвНИ прИНцИпИ пО КОНвЕНцИЯТА НА ООН  
ЗА прАвАТА НА ДЕТЕТО __________________________ 17

   1.1 Недискриминация ______________________________________________ 19

1.1.1 Разработване на нормативни промени в областта на правата на децата __ 19

1.1.2 Закрила и интеграция на непридружени малолетни и непълнолетни деца __22

   1.2 Детско участие __________________________________________________ 25

1.2.1 Да се създадат механизми за зачитане мнението на децата 
 при изработване и прилагане на политиките за тях. ___________________ 25

   1.3 Детска бедност __________________________________________________ 28

1.3.1 Намаляване на децата във възрастовия интервал 0-18 години, 
 живеещи в бедност, със  78 000 _____________________________________ 28

   1.4  Пренебрегване и злоупотреба с деца _____________________________ 31

1.4.1 Разработване на критерии и индикатори за оценка  
 на работата по случаите на насилие над деца _________________________ 31

1.4.2 Вторична и третична превенция чрез насърчаване 
 ранното сигнализиране за случаи на ранно съжителство/спиране 
 от училище и мултидисциплинарна работа по тях _____________________ 34

   1.5  Сигурна и здравословна среда ___________________________________ 36

1.5.1 Промоция на здравословното хранене сред децата и учениците, 
 както и стимулиране кърменето на децата ___________________________ 36

1.5.2 Подобряване на жилищните условия, включително 
 и на прилежащата техническа инфраструктура _______________________ 39

2. сЕМЕЙНА срЕДА И АЛТЕрНАТИвНИ ГрИЖИ _________ 41

   2.1 Семейна среда __________________________________________________ 43

2.1.1 Разширяване на мрежата от услуги за превенция  на изоставянето 
 на деца и раздялата им с техните биологични родители и семейства _____ 43

   2.2 Деинституционализация_________________________________________ 45

2.2.1 Деинституционализация на грижата за деца (мрежа от 
 социални услуги в общността, програми за напускащите 
 специализираните институции, приемна грижа и др.) __________________ 45

СЪДЪРЖАНИЕ



2

   2.3 Осиновяване и приемна грижа ___________________________________ 48

2.3.1 Да се развиват социални услуги за задължителна подготовка 
 на кандидат-осиновители и на деца, на които им предстои да бъдат 
 осиновени и за подкрепа на осиновители и осиновени ________________ 48

2.3.2 Да се повиши качеството на социалната услуга „приемна грижа” ________ 51

3. ЗДрАвЕОпАЗвАНЕ _______________________________ 54

   3.1 Болнична и доболнична помощ __________________________________ 56

3.1.1 Разширяване на обхвата на предоставяните медицински услуги 
 за бременни и деца в риск _________________________________________ 56

3.1.2 Прилагане на комплексен медико-социален подход в грижите
 за децата, в т.ч. деца с увреждания и хронични заболявания, 
 и подкрепа на техните семейства ___________________________________ 59

3.1.3 Утвърждаване на модела на здравни медиатори, като предпоставка 
 за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи   ______ 62

   3.2 Психично здраве ________________________________________________ 64

3.2.1 Въведени програми за психичноздравно благополучие на децата, 
 включително превантивни програми от грижи за деца с психични
 разстройства и техните семейства __________________________________ 64

   3.3 Детска смъртност _______________________________________________ 67

3.3.1 Прекратяване до 2030 година на предотвратимите смъртни случаи 
 на новородени и деца до 5-годишна възраст, като всички страни ще имат 
 за цел да снижат неонаталната смъртност до най-много 12 на 1000 
 живородени бебета и смъртността на деца до 5- годишна възраст до
 максимум 25 на 1000 живородени деца ______________________________ 67

4. ОБрАЗОвАНИЕ __________________________________ 70

   4.1 Образование и грижи в ранна детска възраст _____________________ 72

4.1.1 Изпълнение на дейности, свързани с развиването и 
 функционирането на интегрирани услуги за ранно детско развитие _____ 72

   4.2 Училищно образование__________________________________________ 75

4.2.1 Подкрепа на достъпа до предучилищно и училищно образование ______ 75

4.2.2 Осъществяване на превенция срещу отпадането в задължителна 
 училищна възраст, компенсаторни мерки за застрашените от отпадане
 и реинтеграция на преждевременно напусналите _____________________ 78

4.2.3 Разработване на система от специални мерки за привличане, 
 задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години
 и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и
 квалификация в системата на средното образование __________________ 80

   4.3 Приобщаващо образование _____________________________________ 83

4.3.1 Осигуряване на условия за включващо/приобщаващо образование _____ 83

СЪДЪРЖАНИЕ



3

5. прАвОсЪДИЕ ___________________________________ 86

   5.1  Правосъдие, съобразено с интересите на детето __________________ 88

5.1.1  Да се оборудват/адаптират специални помещения за престой, 
 изслушване, разпит на деца, включително на деца с увреждания,
  в производствата, които ги засягат _________________________________ 88

5.1.2 Изготвяне на пакет от законодателни изменения, с които се предвиждат
 изменения в НК и свързаните с тяхното прилагане закони,
 както и приемането на специални закони за детско правосъдие ________ 91

   5.2 Пренебрегване и злоупотреба с деца в киберпространството _______ 93

5.2.1 Популяризиране на правилата за безопасност на децата в компютърната 
 мрежа за деца, родители и училищни власти и на адресите, на които
 може да се съобщава за вредно съдържание в Интернет _______________ 93

СЪДЪРЖАНИЕ



4

АНД Наказателно дело с административен характер 

АСП Агенция за социално подпомагане

ВКБООН Върховен Комисариат за бежанците към ООН 

ВКП Върховна касационна прокуратура

ВУИ Възпитателно училище - интернат

ГДБОП Главна дирекция за борба с организираната престъпност 

ДАБ Държавна агенция за бежанците 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето

ДГ Детска градина 

ДДЛРГ Дом за деца, лишени от родителски грижи 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца

ДСП Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦП Детската церебрална парализа

ЕС Европейски съюз 

ЗБППМН Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните

ЗДОИ Заявление за достъп до обществена информация 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАщЕНИЯ
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ОГРДВ Образование и грижи в ранна детска възраст

ОЕПГ Областен екип по приемна грижа 

ОЗД Отдел „Закрила на детето”

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОП НОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОП РЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
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РЗИ Регионални здравни инспекции

РКО Регистър на кандидат-осиновителите 

РО Регистър за осиновяване 

РПЦ Регистрационно-приемателен център

РУО Регионално управление на образованието

СД Съвета на децата 

СЗО Световна здравна организация 

СК Семеен кодекс 

СО Столична община

СОП Специални образователни потребности
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„Амалипе“

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип

ЦОП Център за обществена подкрепа
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАщЕНИЯ
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Уважаеми читатели, 

В ръцете си държите седмото издание на доклада „Бележник: какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“. Заглавието издава основната задача на насто-
ящия труд, а именно да анализира и измери усилията, които полага държавата, за да 
подкрепя децата в България. Текстовете са дело на експерти от неправителствени 
организации, които работят ежедневно за или със семейства и деца. От Национал-
на мрежа за децата основаваме голяма част от застъпническите си усилия на този 
сборник, защото той представя информирана, обективна и съгласувана със самите 
институции картина на ситуацията в страната по отношение на правата на децата.  

Гордеем се, че за втора поредна година заключенията на експертите са съпътствани 
от отделен доклад на име „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионали-
стите оценяват държавата?“, който проверява какви са нагласите и впечатленията на 
всички онези, които са засегнати от политиките на правителството. С допитване до 
597 души чрез провеждането на общо 40 фокус групи, в които участие са взели 189 
деца и 156 възрастни, и онлайн анкета с участието на 252 души сме се постарали да 
сверим анализите си с ежедневните възприятия на хората по отношение на държав-
ните политики, насочени към самите тях. В следващата секция от настоящия доклад 
ще откриете кратки обобщения на резултатите от допитването във всяка област. 

Онова, което може би ще направи впечатление на всички тази година, е рекордно 
ниската средна оценка на петте области в доклада – „Основни принципи по Конвен-
цията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здраве-
опазване“, „Образование“ и „Правосъдие“ – слаб 2.88. Макар напредъкът в отделните 
сфери да е описан подробно, а усилията на министерствата поощрени, от тазгодиш-
ния доклад става ясно, че за нас, гражданските организации, е дошло крайно вре-
ме да се работи за повече ефикасност за сметка на приети на хартия стратегии, по-
малко декларации за наличие на политическа воля за сметка на реални действия и 
повече координация между различните министерства, която да замени работата „на 
парче“. Единствено по този начин не само „оценките в бележника“ ще вървят към 
отличен, но и децата на България ще получат повече шансове да реализират пълния 
си потенциал. 

Наред с това, годината бе белязана и от тенденцията гражданският сектор да бъде 
възприеман не като равностоен партньор, а като заплаха за стабилността на инсти-
туциите и дори за цялото ни общество. Тези нагласи не насърчават култура на парт-
ньорство и, още по-важно, не допринасят за обединението между всички заинтере-
совани страни за постигане на общата ни цел – подобряване на благосъстоянието на 
децата, родителите и семействата в страната. В тази връзка от Национална мрежа за 
децата се надяваме, че както с настоящият доклад, така и с конструктивния диалог, 
който водим с вземащите решения всеки ден, ще успеем да изградим тъй необходи-
мия мост към правенето на политики, в основата на които стоят нашите деца.  

В заключение бих искал да благодаря на всички, които допринесоха за изработва-
нето на „Бележника“ – на авторите, на организациите, членове на Национална мре-
жа за децата, на външните оценители и на всички онези експерти от различните ве-
домства, които ни даваха информация за напредъка в отделните области. Вярваме, 
че, вие, нашите читатели, ще намерите в текста интересна перспектива и, че отвъд 
оценките, ще провидите споделеното ни намерение да предложим конструктивна 
критика на настоящите политики, която да проправи път към намирането на дълго-
очакваните устойчиви решения за гарантиране на правата на децата. 

Георги Богданов

Изпълнителен директор
Национална мрежа  
за децата

УВОД 



7

ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТИ ОЦЕНКА
2018

СРЕДНА ОЦЕНКА

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1. 
Основни 
принципи по 
Конвенцията 
на ООН за 
правата на 
детето

Недискриминация 2.33 2.60 2.86 2.91 3.06 2.97 2.71 2.88

Детско участие 2.83

Детска бедност 2.17

Пренебрегване и 
злоупотреба с деца

2.83

Сигурна и здравословна 
среда

2.83

2.  
Семейна  
среда и  
алтернативни 
грижи

Семейна среда 2.38 2.53 3.01 3.02 2.61 2.98 2.93 3.14

Деинституционализация 2.63

Осиновяване и приемна 
грижа

2.58

3.  
Здраве- 
опазване

Болнична и доболнична 
помощ

3.08 3.19 3.64 3.58 3.31 3.21 2.38 2.79

Психично здраве 2.88

Детска смъртност 3.63

4.  
Образование

Образование и грижи в 
ранна детска възраст 

2.33 3.02 3.44 3.45 3.62 3.11 3.00 2.68

Училищно образование 3.42

Приобщаващо 
образование

3.30

5.  
Правосъдие

Правосъдие, съобразено 
с интересите на детето

2.75 2.79 3.05 3.45 3.30 2.90 3.44 3.56

Пренебрегване и 
злоупотреба с деца в 
киберпространството

2.83

ГОДИШЕН УСПЕХ 2.88 3.20 3.28 3.20 3.00 2.90 3.00

ОЦЕНКИ
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ОсНОвНИ прИНцИпИ пО КОНвЕНцИЯТА  
НА ООН ЗА прАвАТА НА ДЕТЕТО

Общата оценка на областта е 2,70. През 2017 г. са предприети редица промени 
в законодателството в няколко сфери, които касаят децата и семействата. Въпреки 
това, тези промени са по-скоро „на парче“ (затворени вътре в системата), отколкото 
осъзнат интегриран подход към правата на децата и подкрепа на родителите. 

Със среден 3,00 в областта са оценени усилията за създаване на механизми за за-
читане мнението на децата при изработване и прилагане на политики за тях, упра-
влението на случаите на насилие над деца, ранното съжителство и ранните бракове, 
свързани с отпадането от училище, промотирането на здравословно хранене сред 
учениците и кърменето на децата до една година, както и изработването на проект 
на Национална жилищна стратегия. Нормативният напредък по тези ангажименти 
обаче не е довел до обединяване на усилията на ведомствата и реален ефект от тях 
за живота на децата и семействата им.

Най-ниско оценена е борбата за намаляване на детската бедност. Липсва напредък и 
по отношение на интеграцията и образованието на децата, търсещи убежище в Бъл-
гария, въпреки неколкократното намаляване на техния брой.

Какво ни казаха децата, родителите  
и професионалистите?

Общата оценка на децата, родителите и професионалистите за областта е 3,14. 

Повечето деца са чували, че имат права и е важно те да се спазват. В същото време 
им е трудно да посочат какво представляват самите права. За много деца въпросът 
да споделиш мнение е свързан с борба и противопоставяне или пък липса на вяра, 
че това би било от значение. 

Много деца знаят добре какво представлява бедността и как се живее в бедност. 
Смятат, че това да няма бедни деца зависи от „държавата“ и от родителите им; и че 
държавните институции могат да помагат на родителите, така че „да си стъпят на кра-
ката“.

Най-често жертва на насилие стават деца, които са различни, макар че всъщност „ни-
кой не е защитен от това“. За да могат децата да бъдат защитени от насилие, трябва 
много да се говори по темата и всички да знаят какво представлява то и как да се 
пазим от него. 

Здравословният начин на хранене е разпознат от много деца и възрастни и за него се 
говори все по-често. Независимо от това, не навсякъде децата имат достъп до избор 
на здравословна храна, което в комбинация с примамливите реклами, кара голяма 
част от тях да избират нездравословни храни. 

Не само децата, но и възрастните знаят малко за живота на децата бежанци у нас и за 
това защитени ли са те от насилие и имат ли достъп до образование.

сЕМЕЙНА срЕДА И АЛТЕрНАТИвНИ ГрИЖИ

Оценката в областта е 2,53 и с това тя отбелязва най-слаб напредък по изпълне-
ние на ангажиментите на държавата в Бележник 2018 г.

Въпреки, че е налице намаляване на броя на специализираните институции и на на-
станените в тях деца, броят на децата, които живеят извън родните си семейства, 
остава висок и относително постоянен през годините. Финансовата устойчивост, 
възможността за осигуряване на качество на алтернативните форми на грижа, както 
и капацитетът на системата за закрила на детето често са под въпрос. 

Съществуващата в момента система за закрила продължава да се фокусира върху 
децата в риск, като липсва концепция за благосъстояние на всички деца и родители. 
Необходими са активни действия за гарантиране на правото на детето на семейство, 
чрез създаване на превантивни услуги, достъпни за общността, както и осигуряване 
на жизненоважни връзки със системите на здравеопазването и образованието.

КАКВО НИ КАЗВАТ ОЦЕНКИТЕ?
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Какво ни казаха децата, младите хора,  
родителите и професионалистите? 

Средната оценка, дадена от деца, родители и професионалисти за областта е 3,69. 

Според повечето деца в новите малки домове е по-добре отколкото в големия дом, 
тъй като не ги бият и имат възможност да научават повече различни неща за живота. 
В същото време, най-добре би било, ако може детето да живее в семейството си, а 
ако семейството има проблеми и не знае как да се грижи за него – да получи помощ, 
така че да се научи. Ако все пак детето не може да живее със семейството си по ня-
каква причина, то да му се обясни къде отива и какво ще се случи с него. 

В областта на осиновяването има определени стъпки напред, но за кандидат-осино-
вителите и осиновителите все още е трудно да намерят достатъчно информация и 
подкрепа в процеса на осиновяване и след него. 

Приемната грижа е с най-ниска оценка в областта. Приемните родители смятат, че 
приемната грижа се влошава, чувстват се сами и неподкрепени. Според тях има мно-
го пропуски и в комуникацията между различните системи, което поставя приемните 
деца в трудна ситуация.  

ЗДрАвЕОпАЗвАНЕ 

Средната оценка на държавата за изпълнението на ангажиментите в област- 
та е 3,19. Това е най-високо оценената област в „Бележник 2018“, което се дължи 
основно на постигнатите резултати в намаляването на детската смъртност. В по-
следните години има ясно изразена тенденция към намаляване на коефициента 
на детска смъртност и достигането му до 6.5‰ през 2016 г. като това равнище е 
най-ниското в цялата история на демографската статистика в България. В същото 
време, тревожен е фактът, че има области в страната, в които средният коефициент 
надхвърля 10‰, без да са предвидени допълнителни дейности и мерки за справя-
не с негативната ситуация. 

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве въвежда нов 
подход в грижата за бременните жени и децата, но в същото време липсва единна 
методика за работа на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здра-
ве; информация за тях в публичното пространство; не са проведени обучения на 
специалистите. И през 2017 г. ситуацията на здравно неосигурените бременни жени 
остава непроменена и без нужната промяна в нормативната база. 

Въпреки предприетите стъпки, в страната ни липсва комплексен и интегриран под-
ход към нуждите на децата със специални потребности и техните родители. Необхо-
димо е сериозно внимание и към подготовката на специалистите, работещи с деца, 
за съобщаване на информацията за детето, при наличие на увреждане или неблаго-
приятна прогноза. Практиките в страната ни продължават да не съответстват и на 
съвременните тенденции за насърчаване на контакта между новородените с или без 
увреждания и техните родители, липсват и условия за въвеждане на т.нар. „Кенгуро-
ва грижа“ и кърмене на бебето. 

Необходимо е също разработване на концепция за интегрирани услуги, която да 
обедини в обща философия, подходи и координация различните системи – здравна, 
социална, образователна и други, за развиването, прилагането и предоставянето на 
интегрирани услуги. Единствено по този начин може да се отговори на комплексните 
нужди на децата, родителите и семействата, включително и по отношение на детско-
то психичното здраве, превенцията на зависимостите др.   

Какво ни казаха децата, младите хора,  
родителите и професионалистите? 

Средната оценка на областта, дадена от деца, родители и професионалисти, 
е 3,12. Родителите смятат, че има разлика в здравната грижа в зависимост от това 
дали си осигурен или не, не само от гледна точка на достъпа, но и от гледна точка 
на качеството. В безплатното здравеопазване има много скрити разходи. В повечето 
случаи, при нужда всички получават спешна помощ, но проблем остава купуването 
на консумативи и лекарства за децата, тъй като те са скъпи, а не всички родители 
могат да си ги позволят. За много родители е трудно да се ориентират какво трябва 
да направят, ако се установи проблем с детето им.

КАКВО НИ КАЗВАТ ОЦЕНКИТЕ?
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ОБрАЗОвАНИЕ  

Средната оценка в област Образование е 3,02, като по този начин областта беле-
жи значителен спад спрямо нивата от предишните три години и се доближава към 
стойностите от 2013 г.

Това се дължи най-вече на липсата на напредък в политиките за ранно детско разви-
тие, където, все още няма цялостна визия и стратегия за реформа, интегрираните ус-
луги са развити само частично по места, а междусекторна координация и подкрепа 
за семействата във всички системи отсъстват напълно.

Въпреки напредващите реформи в училищното образование – като междуинститу-
ционалния механизъм за обхващане на трайно напуснали и никога непосещавали 
училище деца, реалният ефект от предприетите промени е все още неясен. Пред-
лаганите мерки са по-скоро кампанийни или проектни, все още се действа на прин-
ципа на санкцията, а не на подкрепата за ученици и семейства. Няма изработени 
механизми за дългосрочно въздействие, реинтеграция на отпадналите, подкрепа 
за превенцията на отпадането, целенасочени държавни политики за привличане на 
млади и квалифицирани учители, системен подход към изравняване на качеството и 
достъпа до образование, въпреки регионалните различия.

Като част от ниската оценка може да се посочи и фактът, че въпреки предприета-
та реформа в областта на приобщаващото образование, няма съществено развитие 
спрямо предишното издание на Бележник. Все още липсва припознаване на модела 
на приобщаването от всички учители, директори и родители, както и необходимост-
та от него. Не е осигурено пълно финансиране, достатъчна материална база, методи-
чески ресурси и специалисти за работа с деца.

Какво ни казаха децата, родителите  
и професионалистите? 

Областта получава оценка 3,14 от децата, родителите и професионалистите. 
Все още основна възможност за подкрепа в периода на ранното детско развитие 
родителите намират в детските градини. В повечето детски градини не се отчитат 
индивидуалните потребности на децата, поради препълнените групи и липсва ра-
бота с родителите.  

Основните причини за децата да не посещават училище са свързани с това, че не 
виждат смисъл, защото в „училище е страшно“ или семействата им нямат пари за 
дрехи и учебници. Това, комбинирано с проблеми в семейството, на практика спи-
ра децата от училище.

Усещането на възрастните – родители и професионалисти е, че всяко ново прави-
телство започва усилията си за реформа на образованието наново, няма после-
дователност и обща визия. Бюрокрацията, претовареността и липсата на зачитане 
отблъскват младите учители и има много учители, които нямат нужните знания и 
умения. Основен проблем е и липсата на връзка между училището и социалната 
подкрепа, от която имат нужда голяма част от децата.

За различните деца е трудно в училище, защото много често самото училище не 
е подготвено да ги посрещне – независимо дали става дума за достъпна среда за 
деца с двигателни увреждания, учебници за деца със зрителни увреждания или 
отношението на самия учител към различните.

прАвОсЪДИЕ  

Средната оценка в област „Правосъдие“ е 2,79, т.е. най-ниската оценка, дости-
гана в областта от първото издание на доклада до момента. През годината нямаше 
никакъв напредък за осъществяване на реформата в системата за детско правосъ-
дие, въпреки множеството декларации за наличие на политическа воля от страна 
на Министерството на правосъдието. Макар и броят на специализираните поме-
щения за изслушване на деца в страната да нараства с всяка изминала година, това 
не е довело до реални положителни промени в ситуацията на децата, жертви на 
насилие или престъпления. Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимал-
ни стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, бе 
въведена само частично в българското законодателство. Освен по време на кон-
кретни събития и форуми, темата за развитието на дигитално-медийната грамот-
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ност у децата не е сред приоритетите на отговорните институции и по-конкретно 
на Министерството на образованието и науката. Според учебните програми тези 
въпроси се разглеждат единствено в часовете по компютърно моделиране и ин-
формационни технологии. 

Какво ни казаха децата, младите хора,  
родителите и професионалистите? 

Оценката на децата, родителите и професионалистите за областта е 3,21. По-
вечето деца, които са имали досег с правосъдната система знаят, че изслушването 
на деца трябва да става по различен начин от този на възрастните, но им е трудно 
да обяснят защо и как точно се случва това. Според възрастните, важно е не само 
да има помещения за изслушване на децата, но и подготвени специалисти, които да 
работят с тях. 

Повечето от децата и младите хора в конфликт със закона имат дълга история на до-
сег с институциите. Смятат, че причината за това е в тях самите, но и че ако са имали 
сигурно семейство зад гърба си, са щели да имат по-малко провинения. Най-трудно 
за тях в досега им с правосъдната система е това, че не са знаели какво ще им се слу-
чи, колко ще продължи и не са имали възрастен, към когото да се обърнат. 

Много деца разпознават различни опасности в интернет, свързани с лична инфор-
мация, тормоз и заплахи или дори неумение да различават фалшиви новини. Без-
опасността в Интернет е нещо, за което не се говори в училище, а там и вкъщи са 
основните места, където едно дете може да се научи как да се предпазва.      

КАКВО НИ КАЗВАТ ОЦЕНКИТЕ?
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Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на всички, които допринесоха 
за изготвянето на доклада „Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в гри-
жата за децата?”. Благодарим на авторите, които разработиха отделните части от доклада. 
Признателни сме за подкрепата на организациите, членове на Мрежата и за усилията и 
усърдието на колегите, които коментираха и редактираха отделни части от „Бележника“. 
Не можем да пропуснем да благодарим и на младите хора, родителите и професионали-
стите от цялата страна, които отделиха време и усилия, за да споделят своето мнение и 
виждане кои са проблемите на децата в България и как могат да бъдат преодолени. Бихме 
искали да изкажем специални благодарности на организациите, които направиха възмож-
но участието и събирането на мнението на всички деца, родители и професионалисти, за 
да бъде възможно изготвянето на допълнението към настоящия текст, а именно „Бележник 
2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“. Признателни 
сме също на регионалните координатори на Национална мрежа за децата, както за тех-
ните усилия за организирането и провеждането на фокус групи, така и за подкрепата на 
участието на всички включили се. 

Изказваме специални благодарности за усилията на служителите от Министерство на тру-
да и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално под-
помагане, Държавната агенция за закрила на детето и Държавната агенция за бежанците, 
които предоставиха подробна информация за напредъка по изпълнението на ангажимен-
тите, дадоха обратна връзка по първата чернова на доклада и изготвиха отговорите по 
многобройните заявления за достъп до обществена информация за целите на „Бележника“.
Изказваме своята особена признателност и към членовете на външната оценяваща коми-
сия, които ни дариха своите време, усилия и експертиза, за да коментират доклада, да до-
пълнят анализите и препоръките и да определят окончателните оценки.

Александрина Димитрова, Фондация „Сийдър“ 
Анет Маринова, Сдружение „Дете и пространство“
Ася Добруджалиева, Фондация „Хабитат България“ 
Бистра Бончева, Фондация „Карин дом“
Ваня Кънева, Фондация „За Нашите Деца“  
Д-р Венелин Стойчев, Сдружение „Ларго“ 
Галина Бисет, Сдружение „Еквилибриум“
Георги Апостолов, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Дани Колева, Сдружение „Национална мрежа за децата“
Диляна Славкова, Сдружение „Национална мрежа за децата“
Дияна Бончева, Читалище „Умение 2003“
Кристина Гологанова, Сдружение „Рийчаут“- България
Лилия Кръстева – Пеева, Сдружение „Център за приобщаващо образование“
Люба Йорданова, Фондация Заедно в час
Мадлен Таниелян, Сдружение „Национална мрежа за децата“
Д-р Маша Гавраилова, експерт по обществено здраве, Коалиция за живот без тютюнев дим
Маргарита Аспарухова – Кандиларова, Сдружение „Център за приобщаващо образование“
Мариана Тасева, Фондация „За Нашите Деца“
Марияна Евтимова, Фондация “П.У.Л.С.” 
Милена Кюркиева, Сдружение Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ – БАОО
Милена Попова, Сдружение  „Дете и пространство“ 
Наталия Александрова, Фондация „За храната“ 
Проф. Нели Петрова – Димитрова, Сдружение „Институт по социални дейности и практики“
Петя Димитрова, Сдружение „Институт по социални дейности и практики“
Пламена Николова, Сдружение „Национална мрежа за децата“ 
Симонета Попова, Сдружение „Цветно бъдеще“ 
Цвета Петкова, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

Доц. д-р Велина Тодорова, член на Комитета по правата на детето на ООН
Веселин Димитров, Изпълнителен директор на Сдружение „Образование България 2030“
Капка Панайотова, Център за независим живот 
Надя Шабани, Български център за нестопанско право
Христина Николова, Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ 

АВТОРИ:  

ВЪНшНИ 
ОЦЕНИТЕЛИ:  

БЛАГОДАРНОСТИ 
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„Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” е 
седми пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Докладът оценява 
изпълнението в рамките на календарната 2017 г. на избрани държавни ангажименти 
в сферата на политиките за деца и семейства в България.

Основната цел, която си поставихме с разработването на Бележника, е да извършва-
ме ежегоден, независим мониторинг по правата на децата, основан на поетите анга-
жименти от страна на правителствата и подкрепен от факти и данни. Докладът пред-
лага и препоръки, които се надяваме да подкрепят подобряването на политиките и 
практиките за деца и семейства в страната. 

Изборът на темите и ангажиментите е основан на подробен преглед на всички нацио-
нални стратегии, планове и програми, засягащи политики или мерки, свързани с де-
цата. Придържахме се основно към три критерия за приоритетност на проблемите – 
значимост, релевантност към темите, приоритетни за организациите, членове на На-
ционална мрежа за децата, и възможност за решаване.

Ангажиментите, разгледани в настоящия Бележник, избрахме, водени от принципа 
за последователност. Запазихме тези, чийто срок за изпълнение продължава и през 
2017 г., а на мястото на обещанията с изтекъл срок подбрахме нови ангажименти, 
засягащи същите или близки проблеми. По този начин имаме възможност в динами-
ка да проследим как държавата се справя с определени предизвикателства и дали 
действията за решаване на идентифицираните проблеми са обвързани с отправени-
те през предходната година препоръки.

„Бележник 2018” съдържа 5 области, 16 подобласти и 25 ангажимента. Анализите 
включват: цитат на ангажимента, източника и отговорните за изпълнението му ин-
ституции; описание на фактите и данните от експертното проучване и от информаци-
ята, предоставена от държавните институции по конкретния ангажимент; препоръки 
(конкретни стъпки и възможни направления на работа).

В търсене на максимална справедливост, в разработването на Бележника тради-
ционно използваме факти и данни, предоставени от самите институции по реда на 
Закона за достъп до обществена информация. Стараем се разработването на докла-
да да става в консултация със самите отговорни институции, които още в началния 
етап на работа информираме за  ангажиментите, чието изпълнение ще анализираме 
и оценяваме. С оглед още по-висока прозрачност и обективност на оценката, от-
правяме към експертите от министерствата и агенциите молба за съдействие при 
събирането на информация за напредъка по изпълнението на ангажиментите през 
2017 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 всеки ангажимент. Изпратихме до отговорните ве-
домства и първата версия на доклада, а получените коментари взехме предвид при 
финализирането на текста. 

Традиционно останалите използвани източници са доклади на институции, неза-
висими изследователи и неправителствени организации, както и публикации в 
медиите. Тъй като докладът е разработван в рамките на календарната 2017 г. и пър-
вите месеци на 2018 г., поместените данни се отнасят предимно за 2017 г. Когато 
липсваха достъпни такива, използвахме най-актуалните налични данни, които оч-
ертават общата картина и състоянието на политиката. Всички данни и източници на 
информация цитирахме в текста на Бележника в подкрепа на изводите и оценките 
по отделните ангажименти и в уверение на това, че анализът е изготвен на база 
надеждни източници, а не е субективен израз на мнението на Национална мрежа 
на децата. 

Избраните „обещания” за анализ са от различен порядък. Някои са съвсем конкретни 
мерки, други са набор от мерки, а трети представляват цялостни политики. За част от 
тях може категорично да се каже дали са реализирани. Оценяването на изпълнение-
то по други изисква експертно разглеждане на целия контекст, в рамките на който то 
се развива. 

Нашата задача беше да отчетем промените по отношение на изпълнението на анга-
жиментите, да отбележим какво е направено. Там, където липсва напредък и няма 
политически действия, оценката е слаба, макар и на места да е поставен по-дълъг 
срок за изпълнението на ангажимента. Не сме пропуснали и да поощрим положени-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
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те усилия и позитивното развитие, дори и при липса на конкретни резултати или при 
непълно изпълнение на разглежданите ангажименти. Положихме усилия да изведем 
на преден план постиженията и да търсим позитивните развития по изпълнение на 
ангажиментите, но не сме спестили и градивната критика.

Оценяването е аналогично на това в образователната система. Първоначалните 
оценки бяха предложени от експертите, разработили съответните аналитични части, 
и впоследствие потвърдени от гражданските организации, членове на Национална 
мрежа за децата. Окончателните оценки са получени след съгласуване и валидиране 
с група от външни оценяващи експерти – общественици и професионалисти с опит и 
отношение към засегнатите проблеми. Те са изчислени средноаритметично на база 
на оценките на авторите, както и на оценките на външните експерти, компетентни в 
съответните области.  

Важно е да се отбележи, че сме се придържали към скалата за оценяване, утвърде-
на през 2015 г. Това означава, че авторите са оценявали предимно резултата от ра-
ботата по изпълнение на ангажиментите, а не само формалния отчет на конкретни 
индикатори. Например, оценката на Ангажимент 5.1.1. Да се оборудват/адапти-
рат специални помещения за престой, изслушване, разпит на деца, включително 
на деца с увреждания, в производствата, които ги засягат е „Среден 3,00“, тъй като 
въпреки изграждането на нови помещения за щадящо изслушване, няма един-
ни стандарти за работа с децата жертви или свидетели на престъпления. С други 
думи, „предприети са минимални, спорадични и/или непоследователни стъпки по 
изпълнение на ангажимента. Все още няма видим напредък/конкретни резултати 
от изпълнението“.     

В секцията „Какво ни казват оценките“ освен кратко резюме на развитията по отдел-
ните области, сме включили и кратко обобщение на основните теми от допълващото 
издание към настоящия доклад – „Бележник 2018: Как децата, родителите и профе-
сионалистите оценяват държавата?“. В усилието да даде гледната точка на децата, 
родителите и професионалистите той отразява резултатите от проучване, проведе-
но в периода декември 2017 - февруари 2018 г. Допитали сме се до общо 597 души 
чрез провеждането на общо 40 фокус групи, в които участие са взели 189 деца и 156 
възрастни и онлайн анкета с участието на 252 души. Фокус групите и участниците в 
анкетата следват структурата на текущия доклад като разглеждат избраните в него 
ангажименти на държавата от гледна точка на тяхното изпълнение, поставят оценка 
и дават препоръки за подобрение. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
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Скалата за оценяване на разглежданите в доклада ангажименти е от 2 до 6, като са 
разработени подробни насоки за оценка на изпълнението, развитията и напредъка 
по разглеждания ангажимент. Оценката отразява изпълнението на ангажимента – 
така, както е формулиран в държавните документи, а не самия документ, в който той 
е заложен, като смисленост, ефективност и ефикасност. 

Оценка пояснение/насоки за оценяване

Слаб  
2.00

Неприемлив резултат, нищо не е направено или стъпките са в 
погрешна посока. Ангажиментът е дефиниран неадекватно и не 
адресира нуждите на децата и семействата. Индикаторите към 
ангажимента не измерват ефект, въздействие и резултат. 

Слаб  
2.50

Има заявено желание за действие по ангажимента; начертана е 
посока, но засега липсва реална дейност. 

Напр. сформирана е работна група, поет е политически ангажи-
мент за стартиране на мерки или действия и др., но няма кон-
кретни дейности в посока изпълнение на ангажимента.

Среден  
3.00 

Предприети са минимални, спорадични и/или непоследовател-
ни стъпки по изпълнение на ангажимента. Все още няма видим 
напредък/конкретни резултати от изпълнението.
Напр. стартиран е конкретен проект/програма/мерки за из-
пълнение на конкретния ангажимент, но още е рано да се види 
ефектът от тяхното действие и/или ефектът ще е минимален/ на 
парче. 
Напр. увеличени плащания за  подкрепа на уязвими групи, но 
липсва цялостен и ефективен подход, комбиниращ поредица от 
мерки в различни сектори за борба с бедността.

Добър  
3.50

Задоволителен, но недостатъчен напредък по изпълнението на 
ангажимента. Предприетите стъпки все още нямат необходимия 
търсен траен резултат върху целевата група.  

Напр. изпълнени са част от планираните дейности (приблизител-
но около 50 процента), които трябва да доведат до изпълнение 
на ангажимента или са покрити  само част от индикаторите за 
изпълнение. 

Напр. има съществен/значителен напредък и добри резултати, 
но само в рамките на пилотни проекти/интервенции.

Добър  
4.00

Наличие на положителни за децата и семействата промени в за-
коните и политиките, на разработени нови стратегии и програм-
ни документи, които се очаква да доведат до трайни положи-
телни резултати в живота на децата и семействата и ефективно 
междусекторно партньорство.

Напр. приет е Нов Закон за детето и/или семейството, актуализи-
рана е жилищна стратегия, самостоятелна политика за подкрепа 
на родителите и семействата, многосекторна рамка/стратегия за 
ранно детско развитие.

Изпълнени са поне 50 % от заложените/необходимите за изпъл-
нението на ангажимента дейности и се наблюдават положителни 
резултати, но само там, където има пилотни интервенции и под-
крепа от външни партньори и донори.

Много  
добър 

 4.50

Стартирани и изпълнени нови програми, мерки, инициативи 
като част от планирани реформи/нови политики/конкретен ан-
гажимент. 

НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
НА АНГАЖИМЕНТИТЕ В „БЕЛЕЖНИК 2018“
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Напр. голяма част от дейностите (приблизително 60-70%) за из-
пълнение на ангажимента са реализирани, но все още липсват 
конкретни и видими ефекти за децата. Индикаторите, които се 
проследяват, са по-скоро количествени и липсват обобщени ре-
зултати и информация за въздействието върху децата и родите-
лите. 

Много  
добър 

 5.00

Наличие на позитивни резултати от изпълнението на ангажи-
мента. 

Напр. голяма част от дейностите (приблизително около 75%) 
за изпълнение на ангажимента са реализирани, има ефект от 
тяхното изпълнение и като цяло ползвателите, гражданските 
организации и експертите са единодушни, че изпълнението на 
ангажимента и резултатите от него са положителни. 

Отличен 
5.50

Почти изцяло изпълнен ангажимент – приблизително около 90% 
от заложените цели и индикатори. Промяната в живота на децата 
и семействата е видима и трайна. Има обобщени резултати и про-
следяване на ефективност и ефикасност. Остава да бъдат прило-
жени последните детайли от заложения план.  

Отличен  
6.00 

Ангажиментът, така, както е заложен, е изпълнен изцяло. Налице 
е значителна, позитивна, трайна и видима промяна в живота на 
децата и семействата в България. 

НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ В „БЕЛЕЖНИК 2018“
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1. 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  
ПО КОНВЕНЦИЯТА НА ООН 
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО



НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

КАКвО МОЖЕ ДА НАпрАвИ 
всЕКИ ОТ НАс?

ЗА ДЕцАТА, ЖЕрТвИ НА НАсИЛИЕ, 
Е пО-вЕрОЯТНО:

ЦЕНАТА НА НАСИЛИЕТО:

3-8%

КАКвО МОГАТ ДА НАпрАвЯТ 
ИНсТИТуцИИТЕ?
Световната здравна организация предлага  
7 стратегии за елиминиране на насилието  
срещу деца:2

НАсИЛИЕТО  
НАД ДЕцА 

сЪщЕсТвувА

Ефективно прилагане на законодателството

Промяна на социални норми и нагласи, 
които толерират насилието

Осигуряване на сигурна, здравословна  
и безопасна среда за децата

Подкрепа на родителите и полагащите грижа

Финансиране на услуги за превенция  
и подкрепа на жертви на насилие

Политики за увеличаване на доходите и икономи- 
ческата сигурност/ стабилност на семействата

Подобряване достъпа и качеството на обра- 
зованието и уменията за живот за всички деца

В България всяка година хиляди деца 
стават жертви на различни видове 
насилие, но държавата не им оказва 
адекватна подкрепа. В противоречие 
с наблюденията от практиката, 
официалната статистика показва рязко 
намаляване на подадените сигнали и 
отворени случаи по тях от отделите 
„Закрила на детето“ за 2017 г. спрямо 
предходни години:

   Да употребяват наркотици

    Да страдат от депресия и да имат 
склонност към самоубийство

    Да имат прояви в конфликт със закона

   Да имат проблеми с ученето и 
нарушено мозъчно развитие

 във всяка държава,
 общество,
 етническа или религиозна група,
  независимо от социалния статус и нивото 
на образование на детето или семейството.

от световния 
брутен вътрешен 
продукт са 
икономическите 
загуби за 
обществото 
поради сексуално, 
физическо и 
психологическо 
насилие над деца.1

 
  2015     2016     2017

Общ брой постъпили сигнали 
за насилие над деца в отделите 

„Закрила на детето“

В т.ч., брой сигнали, по 
които са открити случаи

3741

3158

1282
957

681
382

Б ВП

   Да бъдем промяната, която 
искаме да видим. Нашето 
поведение е модел за поведение 
на децата около нас и това е 
най-мощното педагогическо 
средство.

   Да не оставаме безучастни, 
когато виждаме случаи на 
насилие и да сигнализираме 
отговорните институции и/или 
организации, които работят по 
темата.

   Ако не сте сигурни към кого 
да се обърнете и/или да 
сигнализирате за дете в риск, 
вижте повече на 
http://endviolence.nmd.bg/.
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АНГАЖИМЕНТ 1

Разработване на нормативни промени 
в областта на правата на децата

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

През 2017 г. няма стратегически приети 
документи в социалната сфера, които 
да допринесат за промени в спазването 
на детските права. След спорните про-
мени в Закона за социално подпомага-
не (ЗСП)1 (свързани с неясна дефиниция 
на социалните услуги, въвеждане на 
условие за достъп до социална услуга 
за всички уязвими групи след индиви-
дуална оценка и план за подкрепа от 
мултидисциплинарен екип и др.), част 
от нормативните промени в социал-
ната сфера бяха свързани с промени в 
тези текстове2. През годината бе подно-
вена и работата на работната група за 
разработване на Закон за социалните 
услуги, като по време на проведената 
единствена среща на 9 ноември, гру-
пата изрази принципната си подкрепа 
към предложената от над 30 неправи-
телствени организации Пътна карта за 
нова регулация в сферата на социални-
те услуги. До края на годината Пътната 
карта не е официално приета от страна 
на МТСП и не е ясно как ще продължи 
работата по разработването на закона 
оттук нататък. Няма план за работа по 
Закон за детето и семейството, не е пла-
нирано как ще се изработи нова Страте-
гия за детето (и семейството).

В областта на образованието бяха пред-
приети промени в редица Наредби, 

свързани със Закона за предучилищно-
то и училищното образование (ЗПУО) и 
държавните образователни стандарти, 
които той въвежда. Някои от ключо-
вите нормативни промени, свързани с 
правата на децата, бяха в Наредбата за 
приобщаващото образование, Наред-
бата за финансирането на институци-
ите в системата на предучилищното и 
училищното образование, Наредба № 3 
от 6 април 2017 г. за условията и реда 
за приемане и обучение на лицата, 
търсещи или получили международна 
закрила, и др. Като конкретен пример 
за липсата на споделена концепция за 
интегриран подход може да бъде посо-
чена работата по промените в Наред-
бата за приобщаващото образование, 
приети с постановление № 232 от 20 
октомври 2017 г., които на практика 
ограничават достъпа на деца, ползва-
щи допълнителна подкрепа в училище 
до социални услуги.3

В областта на здравеопазването също 
липсват стратегически фокус към осигу-
ряването на правото на детето към най-
висок стандарт за здравни грижи. През 
месец август бяха предложени промени 
в Правилника за дейността на Център 
„Фонд за лечение на деца“, както и бе 
сформирана работна група за изготвяне 
на законопроект на Постановление на 

поради продължа-
ващата тенден-
ция за работа „на 
парче“ по отделни 
сектори и липсата 
на конкретни стъп-
ки за развиване 
и съгласуване на 
обща и споделена 
концепция за нор-
мативни промени в 
областта на права-
та на децата.

1.  Приети от НС на 15.01.2016 г. със Закон 
за изменение и допълнение на Закона за 
социално подпомагане.

2.  Приети  с Постановление № 246 от 
2 ноември 2017 г. за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане.

3.  Съгласно чл.82, ал.6 от Наредбата : „Когато 
на деца или ученици се предоставя 
допълнителна подкрепа по ал. 3, т. 2 (“за 
деца и ученици в риск обхваща времето 
на планираните дейности за работа по 
конкретния случай, която се осъществява 
в училище в сътрудничество с отделите 
за закрила на детето”) от институция 
в системата на предучилищното и 
училищното образование, на тези деца 
или ученици не се предоставя такава 
дейност в други услуги, включително в 
социални услуги по ЗСП и ППЗСП“.

Слаб 2,50,

КЪДЕ:

Актуализиран план за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България“

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

2017-2018 г.

НАПРЕДЪК:

Нормативните промени в областта на правата на децата през 2017 г. бяха основно в 
отделни секторни политики – социалната сфера, образованието, здравеопазването 
и правосъдието, като на практика всички предложения, свързани с развитието на 
междусекторното сътрудничество и постигане на обща визия за регламентиране на 
интегриран подход, са в застой.

1.1
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4.  Оценка на Националната стратегия за 
детето 2008 – 2018 г., Изследване на сис-
темата за закрила на детето от „Стратегма“, 
Оценка на въздействието на Закона за 
закрила на детето, Анализ на семейните 
политики в Р България и др. 

5.  НМД, „Позиция за подобряване на систе-
мата за правата на децата“:  
https://bit.ly/2nESxai

17 години  
след приемането  
на Закона за  
закрила на  
детето редица 
изследвания  
показват нуждата 
от системни  
промени във  
фокуса на  
законодателство-
то и политиките 
за деца.

Министерския съвет за приемане на На-
редба, с която да се определи видът на 
интегрираните здравно-социални услу-
ги, включително тези, които се финанси-
рат от държавния бюджет и се предоста-
вят без заплащане на лицата, условията и 
редът за предоставянето им, критериите 
и стандартите за тяхното качество и реда 
за осъществяване на контрол по спазва-
нето им. Крайният срок за работата на 
групата бе 15 декември, но до края на 
2017 г. няма яснота за концепцията, коя-
то ще стои зад Наредбата, и вижданията 
на Министерството за начина, по който 
тя ще се обсъжда и съгласува в групата.  

През 2017 г. продължи и работата по 
финализиране на Законопроекта за от-
клоняване от наказателно производ-
ство и налагане на възпитателни мерки 
на непълнолетни лица. Основна пречка 
за финализиране на законопроекта и 
тук е липсата на споделена визия и кон-
цепция за обхвата на закона и ролите 
и отговорностите за услугите за деца в 
риск и за децата в конфликт със закона 
между основните заинтересовани стра-
ни и ключови министерства в лицето на 
МТСП, МП и МВР.

Въпреки предприетите изменения и 
поети ангажименти за нова регулация в 
областта на социалните услуги и систе-
мата за детско правосъдие, Национална 
мрежа за децата счита, че отговорните 
министерства и държавни институции 
нямат обща стратегия на работа и фи-
лософия за работа с деца, включително 
и по поетия ангажимент за разработва-
не на нормативни промени в областта 
на правата на децата. 17 години след 
приемането на Закона за закрила на 

детето, който регламентира начина на 
функциониране на системата за закри-
ла на детето и в чийто основен обхват 
са децата в риск, редица изследвания и 
анализи4 ясно показват нуждата от сис- 
темни промени както в тази система, 
така и по отношение промяната на фо-
куса на законодателството и политики-
те за деца.   

През 2016 г. МТСП започна консулта-
ции за подобряване на националната 
политика за гарантиране на правата на 
децата, като зададе няколко основни 
въпроса към представители на граж-
дански организации, работещи с деца 
и семейства. Единият от основните въ-
проси бе „Към кого е насочена система-
та за правата на децата – към всички 
деца или само към децата в риск?“ В 
своята позиция по зададените въпроси5 
Национална мрежа за децата ясно зая-
вява, че системата за закрила не след-
ва да се противопоставя със система за 
правата на децата, тъй като първата е 
част от системния подход за спазване 
на правата на децата във всички сфери 
на дейност, които засягат техния живот. 
Отправяната през годините препоръка 
от организациите, членове на НМД, не 
е за замяна на системата за закрила със 
система за правата на децата (каквато 
на практика не съществува, тъй като 
по-скоро говорим за подход, базиран 
на правата на децата, който трябва да 
се прилага във всички секторни по-
литики, свързани с деца и родители), 
а за преориентиране на политиките и 
програмите към повишаване благосъс-
тоянието на всички деца и родители в 
страната, а не само фокусиране върху 
децата в риск. 

1.1  НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
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КОНКРЕТНИ ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОшЕНИЕ НА 
НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ: 

 Развиване и прилагане на 
обща и споделена концепция за 
нормативни промени в областта на 
правата на децата, включително ре-
гламентиране на интегриран подход 
и интегрирани услуги. Концепцията 

трябва да е базирана и на обща визия 
и философия за работа с деца и на-
сърчаване на семейно-ориентиран 
подход в развитие на политиките, 
практиките и услугите за деца и ро-
дители в страната. 

ПРЕПОРЪКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЕФЕКТИВНО 
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 
ПРОМЕНИТЕ В НЕГО:

 Преглед, актуализиране и про-
мяна на Етичен кодекс за работа с 
деца и родители с оглед ефективно 
прилагане на семейно-ориентиран 
подход като част от длъжностните ха-
рактеристики на всички специалисти, 
работещи с деца. 

 Специализация на професио-
налистите, работещи с деца, на 
база на установени стандарти за 
тяхната компетентност и повиша-
ване на капацитета им. На практика 
това означава изработване и въвеж-
дане на държавни професионални 
стандарти за подбор, поддържане на 
квалификацията, конкурентно кари-
ерно развитие и атестация за всички 
групи държавни служители, работещи 
с деца: здравни работници; учители; 
социални работници; психолози; по-
лицаи и служители в МВР, магистрати, 
следователи, адвокати; пробационни 
служители; служители в пенитенциар-
ните заведения и др.

 Планове и програми за развива-
не на ефективна система за осигуря-
ване на въвеждащи и надграждащи 
обучения, подкрепа и супервизия 
на специалистите, работещи с деца.

 Общи методики и инструменти 
за оценка, като се проучи същест-
вуващият в Европа опит, различните 
практики и се стъпи на научените уро-
ци от другите държави – членки.

 Ефективни механизми за гаран-
тиране на правата на децата чрез 
взаимодействие между различните 
системи и професионалисти при ра-
бота по конкретни случаи на деца – 
осигуряване и прилагане на общи ме-
тодики и инструменти за оценка на 
риска и други механизми за междуин-
ституционално взаимодействие, про-
фесионална координация и насърча-
ване на мултидисциплинарния подход 
с ясни роли и отговорности и органи, 
които отговарят за координацията и 
управлението на случая. 

1.1  НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
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АНГАЖИМЕНТ 2

Закрила и интеграция на непридружени 
малолетни и непълнолетни деца

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

След четири години непрекъснат 
растеж на броя на непридружените 
непълнолетни лица, търсещи закри-
ла, и бежанци6 в България, за перио- 
да 01.01.2017-31.10.2017 г. се наблю-
дава рязък спад в броя им. По данни 
на Държавната агенция за бежанците 
(ДАБ) регистрираните непридружени 
деца до края на месец октомври 2017 г. 
са 389, половината от тях на възраст 
0-15 години. Броят на малолетните 
непридружени към края на месец сеп-
тември е 50. Според предоставените 
от ДАБ данни към края на октомври 
2017 г., на 53 непридружени деца бе-
жанци е предоставен статут, а на 212 
е бил отказан. Въпреки намаляващия 
брой на тази уязвима група деца про-
дължават да излизат на преден план 
редица нерешени от предишните го-
дини проблеми, свързани с настаня-
ването им в сигурна и защитена сре-
да, намаляване броя на намиращи се 
в неизвестност деца, осигуряване на 
качествено представителство, което 
да гарантира съблюдаването на техни-
те права и най-добър интерес, както и 
достъпа до образование и социални 
услуги, съобразени с техните конкрет-
ни нужди. Системата за закрила про-
дължава методично да се проваля при 
предоставянето на ефективна защита 
въпреки препоръките, отправени към 
отговорните институции и поетите от 
тях ангажименти. Координационният 
механизъм за взаимодействие между 
органите по закрила на детето на на-
ционално и местно ниво за работа по 
случаи на деца-чужденци, търсещи 
или получили международна закри- 
ла, който от години се очаква да бъде 
приет, не беше приет и през 2017 г.

Настаняване на търсещите меж-
дународна закрила непридруже-
ни деца
Необходимостта от различен подход 
при настаняването на тази група уязви-
ми деца е предмет на обсъждане вече 
няколко години по време на работни 
срещи между представители на отговор-
ните институции и неправителствени 
организации. В последните два доклада 
„Бележник“ беше отразено, че към нас-
таняването на непридружените непълно-
летни деца не се подхожда както спрямо 
към децата в риск, български граждани. 
Тази тенденция не се е променила и през 
2017 г., въпреки многократно отправени-
те препоръки от Eвропейската комисия, 
международни и местни неправител-
ствени организации да се спазват законо-
вите норми и децата да не бъдат третира-
ни първо като чужденци и след това като 
деца, което противоречи както на между-
народните стандарти като Конвенцията 
за правата на детето, така и на българ-
ското законодателство в областта на за-
крилата и правата на децата. Непридру-
жените непълнолетни продължават да се 
настаняват предимно в нямащите статут 
на социална услуга приемателни центро-
ве на ДАБ, съгласно чл. 29, ал.10, т. 2 от 
ЗУБ, а не спрямо ЗЗД. За децата, настане-
ни в приемателните центрове на ДАБ, се 
изготвят планове за действие от социал-
ните работници на ОЗД, водещи техните 
случаи. Дали и как заложеното в тези пла-
нове се спазва и осъществява, остава не-
ясно, тъй като за децата, настанени в тези 
центрове, няма планове за грижа. Обосо-
бяването на отделени пространства на 
територията на приемателните центрове 
към 2017 г. все още не спомага децата да 
получават постоянна грижа, както и да 

Липса на рабо-
тещи решения и 
ефективни мерки.

6.  По данни на Евростат: http://bit.ly/2llG6Dd

Слаб 2,50

КЪДЕ:

Специфична цел 2 към Приоритет 8. Интеграция на бежанците в социалния, иконо-
мическия, културния и гражданския живот на българското общество от Национална-
та стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република 
България 2014-2020

НАПРЕДЪК:

Няма напредък. Нито една от предприетите мерки не е довела до подобряване на 
положението на непридружените деца.
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7.  Доклад на „AIDA“, 2017 г., стр. 36 : 
bit.ly/1QiksZN   

8.  ЗУБ, чл. 25

9.  Закон за чужденците в Република България

10.  Наредбата е приета с Постановление на 
МС № 144 от 19.07.2017

Към 31.10.2017 г.  
от 72 непридру-
жени деца в 
Регистрационно-
приемателните 
центрове на ДАБ, 
16 са записани  
и посещават  
училище. 

намалее броят на тези, които изчезват. 
Въпреки че не се поддържа база данни 
за броя на изчезналите преди, по време 
и след приключването на процедурата по 
предоставяне на международна закрила 
на непридружени деца, сравняването на 
данните, предоставени от различните ин-
ституции, показва, че почти всички таки-
ва деца, потърсили закрила в България, 
се намират в неизвестност. Остава отво-
рен въпросът къде се намират към мо-
мента децата, на които е предоставен ста-
тут, както и тези, на които е отказан такъв, 
тъй като и в двата случая се предвижда те 
да напуснат приемателните центрове на 
ДАБ. Това се потвърждава и от данните, 
предоставени от АСП, според които през 
2017 г. в различни резидентни услуги са 
настанени едва 12 деца. Съпоставянето 
на тези данни, с подадените от ДАБ относ-
но броя на решенията за предоставяне и 
отказ за предоставяне на статут, показва, 
че значителен брой деца остават необ-
хванати от системата за закрила. Не може 
да се проследи тяхното местопребиване 
и това при какви условия живеят и се от-
глеждат. 

Към момента ДАБ, съвместно с Междуна-
родна организация по миграция (МОМ), 
работи по проект за изграждане на „Си-
гурни зони“ в два приемателни центъра 
в София. Също така, от месец декември 
2017 г., ДАБ е въвела процедура за оцен-
ка на най-добрия интерес на детето. Как 
тези мерки ще гарантират по-добра гри-
жа и ще доведат до намаляване на броя 
изчезнали деца, предстои да се проследи.

Гарантиране на представителство 
Мястото и ролята на представителя е от 
изключителна важност за гарантиране-
то на правата и най-добрия интерес на 
непридружените деца. След промените 
в ЗУБ от 16.10.2015 г. осигуряването на 
представителство е ангажимент на об-
щините. Предоставените от общините, на 
чиято територия са приемателните цен-
трове на ДАБ, данни показват, че те спаз-
ват своя ангажимент и на децата се назна-
чава представител. Община Харманли е 
назначила представител на 157 деца, ра-
йон „Овча купел“ – СО на 72, район „Враж-
дебна“ – СО на 27, район „Сердика“ – СО 
на 313. В повечето общини има по някол-
ко служители от администрацията, които 
са определени за представители. Един-
ствено в район „Сердика“ – СО, служите-
лят е само един. Това обаче е и районът 
с най-голям брой непридружени деца. 
Като се има предвид, че служителите съв-
местяват отговорностите, произтичащи 
от представителството, с други, съвсем 
различни служебни задължения, се по-
ставя въпросът дали към представител-
ството не се подхожда единствено фор-

мално. В последния доклад за България7 
на Европейския съвет за бежанците и 
изгнаниците (ECRE) се посочва, че назна-
чаваните представители не са обучени и 
не притежават необходимата експертиза 
за работа с непридружени деца бежанци. 
Това поражда сериозни рискове пред 
подсигуряването на реална подкрепа и 
защита на тази уязвима група деца, тъй 
като представителят има редица право-
мощия8, посредством които да гарантира 
спазването на най-добрия интерес на де-
тето. 

С промените в ЗЧРБ9 от 2017 г. беше до-
бавен текст, уреждащ представителство-
то на непридружените деца, които не 
са потърсили международна закрила в 
България или такива, на които им е била 
отказана. Как тази промяна ще гаранти-
ра пълното спазване на правата на де-
цата, предстои да бъде проследено, тъй 
като влиза в сила от 06.06.2018 г.

Интеграция 
За поредна година към двете стратегии – 
Национална стратегия за интеграция на 
лицата, получили международна закри- 
ла в Република България 2014-2020 и На- 
ционална стратегия в областта на мигра-
цията, убежището и интеграцията 2015-
2020 г., където непридружените непълно-
летни са посочени като една от уязвимите 
групи, все още няма разработени плано-
ве за действие с ясни мерки, срокове на 
изпълнение и отговорни институции, 
което продължава да ги прави по-скоро 
пожелателни документи. Новост и поло-
жителна стъпка напред е приемането на 
Наредба за условията и реда за сключва-
не, изпълнение и прекратяване на спора-
зумението за интеграция на чужденците 
с предоставено убежище или междуна-
родна закрила10. В нея няма предвидени 
отделни специални интеграционни мер-
ки за уязвими групи бежанци, включи-
телно непридружени деца. По данни на 
ДАБ от влизането на наредбата в сила 
до 31.12.2017 г. 38 лица, получили закри-
ла, са изявили желание за сключване на 
споразумение, без да е уточнен броят на 
реално сключените споразумения и дали 
сред тях има такива с някое от 57-те не-
пълнолетни деца, получили закрила през 
изминалата година.

С влизането в сила на Закона за предучи-
лищното и училищното образование са 
предвидени мерки за подкрепа на деца, 
търсещи закрила, и бежанци. В Наредбата 
за приобщаващото образование е пред-
видено допълнително обучение за деца-
та, търсещи закрила, и бежанци, когато 
това е необходимо. Също така се наблю-
дава ръст на броя деца, които са записа-
ни в училище и получаващи допълнител-

   не посещават 
училище

   посещават 
училище
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но обучение по български език. Според 
данни на МОН за учебната 2017/2018 го-
дина към 31.10.2017 г. 15 деца, търсещи 
или получили международна закрила, 
са записани в групи за предучилищно 
образование, а 189 са записани в дър-
жавни и общински училища, като 140 от 
тях са за първа година. Данните обаче не 
дават информация колко от посещава- 
щите училище, търсещи или получили 
закрила деца, са непридружени непъл-
нолетни. Единствената информация за 
броя на непридружените непълнолетни 
е подадена от ДАБ, като към 31.10.2017 г. 
едва 16 от пребиваващите на тяхна тери-
тория деца посещават училище. Възник-
ва въпросът защо, след като половината 
новорегистрирани непридружени не-
пълнолетни за 2017 г. са на възраст, на 
която подлежат на задължително обра-
зование, не са записани в училище. Също 
така липсват данни за това дали непри-
дружените непълнолетни, регистрира-
ни през предходните години, посещават 
училище. 

За непридружените непълнолетни на въз-
раст 16-17 години липсват алтернативни 
форми за обучение и придобиване на 
професия каквито има в други страни от 
ЕС. За да се впишат и адаптират към учи-
лищната среда, тези деца имат нужда от 

допълнителна подкрепа, която се осигу-
рява на единици, при това на тези, които 
са настанени в институции за отглеждане 
на деца и други форми на грижа. Според 
подадената от Отделите за закрила на 
детето информация, непридружените не-
пълнолетни продължават да нямат дос-
тъп до социални услуги в общността най-
вече поради езиковата бариера и липсата 
на обучени специалисти. В допълнение, 
социалните работници от ОЗД, премина-
ли през обучения на ВКБООН, рядко мо-
гат да оказват системна подкрепа на таки-
ва деца, тъй като са претоварени и освен 
по техните случаи, работят и по случаи на 
деца български граждани.

В условията на липсваща координирана 
и ефективна политика за закрила и ин-
теграция на непридружените деца, меж-
дународни и местни организации, както 
и доброволци, продължават да полагат 
усилия за подобряване на ситуацията и 
да оказват подкрепа на децата, която се 
осъществява на проектен принцип. По-
ложителното е, че през 2017 г. е започ-
нало прилагането на мерки, които целят 
решаване на някои от най-проблемните 
области в грижата за тази група деца, но 
дали работата по тях ще бъде завършена 
и дали ще се постигнат очакваните ре-
зултати, ще бъде проследено през 2018 г. 

ПРЕПОРЪКИ 

Нито една от препоръките, отправени 
от НМД в „Бележник 2017“, не е изпъл-
нена, поради което те остават непро-
менени и през тази година:

 Разработване и приемане на пла-
нове за действие към Националната 
стратегия за интеграция на лицата, 
получили международна закрила в 
Република България 2014-2020 г., и 
Националната стратегия в областта на 
миграцията, убежището и интеграци-
ята  2015-2020 г.,  с конкретни мерки, 
индикатори за тяхното изпълнение, 
срокове и отговорни институции;

 Финализиране и приемане на Ко-
ординационния механизъм за взаи-
модействие между органите по закри-
ла на детето на национално и местно 
ниво за работа по случаи на деца-чуж-
денци, търсещи или получили между-
народна закрила;

 Създаване на указания и проце-
дури за прилагане на законодателното 

решение във връзка с представител-
ството на непридружените деца бе-
жанци, свързано с уточняване от кой 
момент се назначава представителят, 
ясна процедура за промяна на пред-
ставителството при преместване на 
детето на територията на друга общи-
на; взаимодействие с другите институ-
ции; отчетност и контрол на определе-
ния на детето представител и др.;

 Гарантиране на ефективен дос-
тъп до здравни, образователни и со-
циални услуги в общността за непри-
дружените деца;

 Като се вземат предвид значител-
ният брой случаи на непридружени, 
търсещи и получили закрила, по които 
работят определени ОЗД в страната, 
и промените в ЗЧРБ, които вменяват 
нови ангажименти, е необходимо наз- 
начаване на допълнителни социални 
работници. Би следвало те да бъдат спе- 
циално обучени и да работят единстве-
но по случаите на непридружени деца.

1.1  НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Предмет на оценка тук е ангажиментът 
„Да се създадат механизми за зачитане 
мнението на децата при изработване и 
прилагане на политиките за тях”, запи-
сан в Националната стратегия за детето 
(НСД) 2008 – 2018, който следва да се раз-
граничи от „Детския съвет към Нацио- 
налния съвет за закрила на детето 
(НСЗД) да дава мнение при изработване-
то на политиката за децата, включително 
законопроекти и проекти на други нор-
мативни актове”, отново записан в НСД 
2008 – 2018.

Ангажиментът продължава да се изпъл-
нява основно от ДАЗД, най-вече чрез Съ-
вета на децата, въпреки че това трябва 
да е част от начина на взимане на реше-
ния най-вече на институциите и структу-
рите, които работят пряко с деца. 

През годината бе променена проце-
дурата за избор на деца за членове на 
Съвета на децата, като с тази промяна 
местните и регионалните власти също 
бяха въвлечени в избора. Продължи и 
практиката членове на Съвета на децата 
да се включват в различни национални 
и международни събития. Нови положи-
телни стъпки са синхронизирането на 
работата на НСЗД (за съжаление с ниска 
ефективност на заседанията през 2017 г.) 
и СД към ДАЗД и задължителното изис-

кване на обратна връзка от институци-
ите по предложенията на децата. Също 
така ДАЗД стартира и оценка на детско-
то участие, използвайки инструмента за 
оценка на Съвета на Европа, която бе 
представена в началото на 2018 г., но на 
НСЗД не бе направено предложение как 
да се ползват резултатите от оценката. В 
края на 2017 г. бе обявена и процедура 
BG05M9OP001-3.014 „Развитие на ефек-
тивни политики за спазване правата на 
децата и участието им в механизма за 
вземане на решения при формиране 
на държавната политика, насочена към 
тях“, като в следващите години ще сле-
дим за резултатите от тази процедура. 
Членове на Съвета на децата бяха вклю-
чени и в две работни групи, съответно 
към Министерство на културата и към 
Министерство на младежта и спорта.11

Вследствие на приемането на Закона за 
предучилищното и училищното образо-
вание МОН също създаде механизми за 
участие на децата в училищните полити-
ки още през предходната година.

Но ключовата дума в оценявания тук 
ангажимент е „зачитане”, а все още няма 
установени практики за това. Ако погле-
днем към деветте основни принципа на 
детско участие, разписани в Общ комен-
тар 12 (2009)12 от Комитета на ООН по 

тъй като има 
известни опити 
детското мнение да 
бъде чуто на ниво 
политики и на ниво 
практика сред 
професионали-
стите, но все още 
не се наблюдават 
реални резултати. 
Всички нови стъп-
ки все още са мно-
го формални и без 
реално влияние 
върху политиките. 

Среден 3,00, 

КЪДЕ:

Национална стратегия за детето 2008-2018, Детско участие 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

2018 г.

НАПРЕДЪК:

Има известен напредък по прилагането на детското участие основно чрез широкото 
му популяризиране от страна на Председателя на ДАЗД, както и в някои конкретни 
стъпки и мерки. Бе пренебрегнат обаче фактът, че в България няма единно понятие 
за това какво означава „детско участие” и че зачитането на детското мнение е в много 
ранен етап, както бе пренебрегната необходимостта от обучение на възрастните. 

АНГАЖИМЕНТ 1

Да се създадат механизми за зачитане 
мнението на децата при изработване  
и прилагане на политиките за тях

1.2
ДЕТсКО учАсТИЕ 

11.  Писмо с изх. № 48-01-6/01.12.2017 г. 
от ДАЗД във връзка с подготовката на 
„Бележник 2017: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?” 

12.  Конвенция за правата на детето, общ 
коментар № 12 (2009 г.), Право на детето 
на изслушване : https://bit.ly/2uNE9EM
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правата на детето, става видно, че в ня-
кои области са необходими още дейст-
вия. Остават основни въпроси като: 
Как децата получават информация, тя 
разбираема ли е за тях и достатъчна 
ли е, за да могат да формират мнение? 
Доколко децата участват доброволно 
в създадените механизми? Знаят ли те, 
че могат да откажат да споделят мнение 
във всеки един момент? Как се избират 
членовете на ученическите съвети – по 
предложение на учител и заради отли-
чен успех и добро поведение или чрез 
доброволно заявяване? По какви въпро-
си се иска мнението на децата? Добре ли 
е да питаме едни и същи деца по всич-
ки въпроси, или е добре да потърсим 
мнението на деца в уязвими ситуации 
(например осиновяване или идентифи-
циращи се като ЛГБТ (из протоколите с 
решение на Съвета на децата 2017 г.))? 
Имат ли възможност различни групи 
деца да участват, и в този смисъл съве-
тите единствената меродавна форма за 
участие на всички деца ли са? Децата 
чувстват ли се сигурни да изкажат мне-
нието си, без да се страхуват от санкции? 
Знаят ли те предварително, че не всич-
ко, което изразят като мнение, ще бъде 
прието и изпълнено? Децата биват ли 
информирани достатъчно добре за ре-
зултатите от своето участие в правенето 
на политики?

Предизвикателство и пред двете дър-
жавни институции (ДАЗД и МОН) остава 
и липсата на достатъчно обучени спе-
циалисти по темата за детското участие. 
Ако няма такова обучение, самото пуб-
лично говорене без вникване в детайл 
няма да е достатъчно и съществува риск 
в бъдеще да се създадат структури на 
псевдо детско участие. Най-големият 
риск от това би било изграждането на 
грешна представа за това как функцио-
нира една демократична и правова дър-
жава, и вместо да възпитаваме децата в 

активна гражданска позиция, да им да-
дем послание, че ако искат да постигнат 
дадена цел, то трябва да използват ал-
тернативни пътища. Липсва достатъчно 
публична информация за това как две-
те институции подпомагат създадените 
структури – не бе открита информация 
за проведени дискусии, обучения и ме-
тодическа подкрепа, нито как точно 
функционират създадените механизми 
за детско участие.

Ако използваме чек-листа на Лънди13 за 
детското участие, то може да се каже, че 
е необходимо да се предприемат стъп-
ки за други механизми (освен съвети-
те), чрез които всички деца да могат да 
участват в процесите на правене на по-
литики, по въпроси, които ги касаят (а 
не по всички въпроси). По отношение 
на формирането и изказването на въз-
гледи е необходимо да се предприемат 
мерки за подобряване на начините за 
представяне на информация на децата, 
да им се даде възможност да не изразят 
мнение или възможност за изразяване 
на мнение по различен начин (нито един 
от критериите на Лънди не е изпълнен в 
тази графа). За комуникирането на дет-
ското мнение към публиката може да се 
каже, че се дава широка гласност и се ад-
ресират отговорните хора и институции, 
въпреки че няма официални процедури 
за това. Последната група критерии на 
Лънди се отнасят към влиянието, което 
детското мнение оказва, а за съжаление 
в момента нито един от тях не е посрещ-
нат. Макар детското мнение, изразено 
предимно от Съвета на децата, да дос-
тига до лицата, овластени да взимат ре-
шения за политиките, все още на него 
не се гледа с необходимата сериозност, 
а обратната връзка е формална. Една от 
основните причини за това е именно в 
липсата на разнообразни форми на дет-
ско участие и питането на една група 
деца по всички въпроси.

Беше променена 
процедурата 
за избор на 
деца за членове 
на Съвета на 
децата, като 
местните и 
регионалните 
власти също 
бяха въвлечени 
в избора.

13.  Лънди разработва специфичен 
инструментариум за оценка на 
автентичното детско участие:  
https://bit.ly/2Ef9Iqo
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се повиши капацитетът на 
професионалистите от ДАЗД за пла-
ниране и прилагане на подходящи 
форми на детско участие в различни 
сфери на живота и на различни нива 
на взимане на решения.

 ДАЗД да популяризира и разви-
ва и други форми на детско участие, 
освен тази на детските съвети, като 
например статии и вестници, story 
telling (за деца, които се интересуват 
от журналистика), детско участие, из-
разено чрез творческите заложби на 
децата (песни, театър, художествено 
изкуство, кино и т.н.), използване на 
изследователски методи (интервюта, 
фокус групи и т.н.) при спазване на 
принципите за детско участие и етич-
ното провеждане на изследвания за 
достигане до деца. Тези форми следва 
да се прилагат и при формулиране на 
политиките за деца, при изработване 
на програми и планове, при дизайна 
на услуги и т.н.

 ДАЗД да организира участието 
на децата в предварителна оценка на 
въздействието преди промяна/прие-
мане на нормативен акт, за допитва-
не до мнението на децата. Оценката 
на въздействието се извършва по 

утвърдена методика, дава възмож-
ност за повишаване на качеството на 
нормативните актове чрез изследва-
не на социалните, икономическите, 
екологичните и други ефекти от тях-
ното прилагане, включително върху 
малките и средните предприятия, 
неправителствените организации и 
гражданите. Методиката предвижда 
и консултации, в които биха могли да 
бъдат включени и деца.

 МОН да подкрепи училищата в 
работата на ученическите съвети. По 
места се наблюдават много положи-
телни и интересни форми за избор на 
представители и работа на учениче-
ските съвети и би било полезно тези 
подходи да бъдат споделени, ако имат 
положителен ефект от участието на 
децата. Самите педагогически специа-
листи, подкрепящи работата на дет-
ските съвети, също трябва да бъдат 
подкрепени чрез обучения.

1.2  ДЕТСКО УЧАСТИЕ
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14.По данни на НСИ: http://bit.ly/1UC05Em

15.  По данни на Евростат:  
https://bit.ly/2kNG5rd

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Липсата на семейно-ориентиран подход 
на политиките на централно и местно 
ниво, неосъществената засега интегра-
цията на услугите на системите е огро-
мната пречка пред истинската борба 
с детската бедност. Бедността изисква 
реално развитие на политика за жили-
ща, доходи от работа, активни социал-
ни програми за кризисна подкрепа и 
социални плащания, съчетани със со-
циални услуги, достъп до образование 
и приобщаващо образование, профи-
лактично детско здравеопазване, дос-
тъпно и навременно лечение на детски 
заболявания и интегриран подход при 
по-комплексни проблеми в развитието 
на детето. 

През 2016 г. Националният статисти-
чески институт (НСИ)14, въз основа на 
данните за 2015 г., отчита, че 31.9% от 
децата на възраст 0-17 години в Бълга-
рия живеят в бедност. В хиляди това се 
равнява на 385.4 деца. Това е най-висо-
кият дял на бедни деца, отчитан през по-
следните 9 години, като прагът над 30% 

е преминаван само през 2014 г. Увеличе-
нието на показателя спрямо предходния 
период е с 6.5 пункта, или близо с 80 хи-
ляди деца. Бедността сред децата про-
дължава да бъде водеща, като немалка 
част от нея се наблюдава в семейства с 
един родител (47.4%) или в семейства с 
три и повече деца (70.5%). 

По отношение на комбинирания пока-
зател „риск от бедност и социално из-
ключване“ цифрите сочат, че 45.6% , или 
550.3 хиляди деца в България попадат в 
тази група, което отново е увеличение 
спрямо предходния период (43,7%) с 
1.9 пункта и твърде далеч от средната 
стойност за ЕС по този показател, кой-
то е 26.9%.15 По отношение на тяхната 
уязвимост от изпадане в бедност или 
социално изключване те се нареждат 
на второ място след възрастните над 65 
години (45.9%). 48% е делът на децата, 
които живеят в материални лишения 
(т.е. семействата, в които  растат, отго-
варят на поне 4 от 9 показателя за този 
индикатор). 

тъй като макар да 
има увеличение в 
размера на соци-
алните плащания,  
делът на бедните 
деца и живеещи-
те в риск от бед-
ност и социално 
изключване се 
увеличава. Липс-
ва интегриран 
подход и услуги 
на системите – 
социална, здравна 
и образователна, 
които в дългосро-
чен план с актив-
ни мерки да прео-
доляват бедността 
сред децата.

Слаб 2,00,

КЪДЕ:

Национална стратегия за намаляване на живеещите в бедност с 260 хил. души до 
2020 г. в  „Национална стратегия за намаляване на бедността и социалното изключ-
ване 2020 г.”

НАПРЕДЪК:

Делът на децата, които живеят в бедност и в риск от бедност, се увеличава спрямо 
предходната година. През 2017 г. бяха заложени промени и увеличения на някои ви-
дове социални помощи за отглеждане на дете и обезщетения. Беше приет План за 
действие за изпълнение на Стратегията за намаляване на бедността и социалното 
изключване за периода 2017-2018 г. и стартира работата по нов Закон за социалните 
услуги.

АНГАЖИМЕНТ 1

Намаляване на децата във възрастовия 
интервал 0-18 години, живеещи в 
бедност, със 78 000 (30% от общата 
национална цел и 25% от броя на 
бедните деца през 2008 г.).

1.3
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От 01.01.2017 г. започна изплащането на 
нов вид месечна помощ за деца с трай-
ни увреждания, диференцирана спрямо 
степента на увреждането.16 Министер-
ският съвет гласува ръст на паричното 
обезщетение за отглеждане на дете за 
втората година след раждането, с цел 
финансова подкрепа за родителите, като 
от 340 лв. то се покачи до 380 лв.17 Про-
ектобюджетът за 2018 г. предвиди също 
промени в предоставянето на семейни 
помощи за деца, свързани с:  увеличе-
ние на доходния критерий  за три вида 
семейни помощи18, увеличение на раз-
мерите на семейните помощи за отглеж-
дане на дете до завършване на средно 
образование и въвеждане на два вида 
доходен критерий за същите помощи. 
По данни на МТСП за следващата година 
е заложено и увеличение на гарантира-
ния минимален доход –  от 65 на 75 лв., 
което също ще се отрази на помощите 
по Закона за закрила на детето и Пра-
вилника за неговото прилагане. 

Въпреки увеличението на социалните 
плащания, което само по себе си е поло-
жителен елемент,  държавната политика 
не разглежда тези плащания като част от 
цялостен подход на подкрепа на детето и 
семейството, което води до ниска ефек-
тивност на паричното подпомагане, най-
вече с оглед преодоляване на бедността. 
Тази липса на цялостна визия, която да 
обвързва материалната подкрепа с  кон-
кретни нужди на семействата и ефектив-
ност на социалната работа, води до това, 
три години преди срока за изпълнение 
на националната цел за намаляване на 
дела бедни деца, да сме твърде далеч от 
нейното постигане. 

В анализ на ДАЗД на резултатите от 
извършена планова проверка на Ди-
рекциите „Социално подпомагане“19 се 
посочва, че между 01 януари и 30 сеп-
тември 2017 г. 278 деца са изведени от 

семейството и настанени в други форми 
на грижа поради бедност в семейството. 
1102 деца са изведени  от биологичното 
семейство, поради това, че родителите 
им трайно и без основателна причина не 
полагат грижи за тях. Изключително тре-
вожен е от една страна фактът, че бед-
ността продължава да бъде  причина за 
разделяне на деца от техните родители, 
което е в нарушение на един от принци-
пите на Насоките за алтернативна грижа 
за деца на ООН, а именно, че държавата 
следва да гарантира, че бедността сама 
по себе си не може да бъде основна при-
чина децата да се извеждат от семей-
ството.  От друга страна, стои изключи-
телно висок дял на изведени деца, без 
да е ясно какво стои зад констатацията 
трайно и без основателна причина и 
дали, поне в известна степен –  зад нея 
не се крие отново  бедността.  

През август 2017 г. – с голямо закъснение 
– беше финализирана работата и беше 
приет План за действие за периода 2017-
2018 за изпълнение на Националната 
стратегия за борба с бедността и насър-
чаване на социалното включване 2020. 
Още в Бележник 2017 г., НМД адресира 
проблемни моменти в работата по изгот-
вяне на Плана, сред които дублиране на 
мерки и дейности, включване на такива, 
които вече са установени със закон, както 
и игнориране на предложения, постъпва-
щи от различните заинтересовани стра-
ни. През месец юли 2017 г. в съвместно 
становище20 НМД, Фондация „За Нашите 
Деца“, Институт по социални дейности и 
практики и Сдружение „Деца и юноши“ 
алармираха, че Планът  не съдържа дос-
татъчно амбициозни мерки за преодо-
ляване на детската бедност в България, 
като настояха за включване на повече от 
30  конкретни предложения, които биха 
довели до реална промяна в отделните 
приоритетни области. Само две от тях 
бяха взети под внимание. 

16.  930 лв. За деца с 90 и над 90% 
определена степен на увереждане, 
450лв – за децата от 70 до 90% и 350лв. За 
децата от 50 до 70% определена степен 
на увреждане. 

17.  Считано от 01.01.2018

18.  Еднократна помощ при бременност, 
еднократна помощ за ученици записани 
в първи клас, и месечна помощ за 
отглеждане на дете до навършване на 
една година. 

19.  Анализ на резултатите от извършена 
планова проверка в дирекции „социално 
подпомагане” относно спазване на 
условията и реда за настаняване на 
деца извън семейството и вписването 
им в регистъра на децата, които могат 
да бъдат осиновени при условията на 
пълно осиновяване, както и на работата 
на регионалните дирекции за социално 
подпомагане, на база на получена 
писмена информация, 2017 г., публикуван 
на страницата на ДАЗД, февруари 2018 г.

20.  Позиция на НМД по „План за действие 
за изпълнение на Националната 
стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване 
2020“: http://bit.ly/2mAJTdK

Година на провеждане на 
изследването. Данните се 

отнасят за предходната година. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Дял на бедните деца  
процент от населението

25.5 24.9 26.7 28.4 28.2 28.4 31.7 25.4 31.9%

Дял на бедните деца 
в хиляди 

326.4 316.1 340.4 363.9 343.9 335.9 377.3 305.6 385.4

Деца в риск от бедност и 
социално изключване 

процент от населението

44.2 47.3 49.8 51.8 52.3 51.5 45.2 43.7 45.6%

Деца в риск от бедност 
в хиляди

564.1 601.3 634.7 662.7 637.0 608.8 539.2 527.2 550.3

Относителен дял на бедните деца и децата в риск от бедност или социално 
изключване в България, източник: НСИ
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се възприеме интегриран под-
ход към проблемите на детската бед-
ност и осъществяване на мерките по 
Стратегията (и Плана) за борба с бед-
ността и социалната изолация.

 Подготовка и приемане на Стра-
тегия за детето и семейството, която 
да е основа за цялостна семейна по-
литика с ясни цели, мерки и дейности 
и възприемане на семейно-ориенти-
ран подход във всички области, които 
засягат детското благосъстояние. 

 Преориентиране на политиките и 
програмите към повишаване благосъ-
стоянието на всички деца и родители 
в страната, не само с фокус върху де-
цата в риск. 

 Осъществяване на оценка на 
въздействието на политиката, насо-
чена към гарантиране на адекватни и 
устойчиви социални плащания, вклю-
чително оценка на ефективността и 
ефикасността на подпомагането на 
децата и семействата по ЗСП, ЗСПД, 
ЗЗД и ЗИХУ.

1.3  ДЕТСКА БЕДНОСТ
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АНГАЖИМЕНТ 1

Разработване на критерии и 
индикатори за оценка на работата  
по случаите на насилие над деца.

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

През изтеклата година конкретният ан-
гажимент за разработване на критерии 
и индикатори за оценка на работата по 
случаите на насилие над деца все още не 
е изпълнен, като се предвижда работата 
по тази дейност да започне след при-
ключване на проучването на насилието 
над деца на УНИЦЕФ – България, което 
ще се проведе до средата на 2018 г. Сро-
кът за изпълнение на ангажимента не е 
изтекъл, а въпросът относно защитата 
и насърчаването на правата на децата 
чрез създаване на цялостен механизъм 
за по-ефективна закрила на деца, по-
страдали от насилие, остава отворен.

По данни от АСП21 за периода 01.01.2017  
г. до 31.12.2017 г. постъпилите в ОЗД към 
ДСП в страната сигнали за насилие над 
деца са 1282. По 928 от постъпилите сиг-
нали за насилие в ДСП е проведен коор-
динационен механизъм за взаимодейст-
вие при работа в случаи на деца, жертви 
на насилие или в риск от насилие и за 
взаимодействие при кризисна интер-
венция (Координационния механизъм/
Механизмът). За същия период в ОЗД 
към ДСП в цялата страна са открити 382 
случая за насилие над деца.  

От МОН отчитат, че има въведени инди-
катори за проследяване на случаите на 

агресия и тормоз между учениците, за 
проследяване на видовете инциденти, 
за случаите на насилие върху деца и на 
агресия на ученици спрямо учители.22  
Според МОН, също така, се проследяват 
тенденциите на агресивните прояви в 
рамките на три последователни години, 
а от учебната 2017/2018 г. ще се отчитат 
и случаите на агресия между децата в 
детските градини, както и случаите на 
агресия спрямо тях от страна на въз-
растните. 

Оттук би могло да се допусне, че има 
по-висока ангажираност на различните 
институции по въпросите на злоупотре-
бата с деца у нас и са налице конкретни 
действия в тази посока. В същото време 
обаче, въпреки че институциите на мест-
но ниво имат ясно разписан ангажимент 
според изискванията на Координацион-
ния механизъм, продължава да същест-
вува практика, в която полицията не 
сигнализира органа по закрила към ДСП 
за деца, жертви на престъпления. Про-
пуска се и провеждането на срещи по 
Координационния механизъм с цел да 
се съгласува взаимодействието в най-
добър интерес на пострадалото дете и 
да се защитят правата на жертвата. Про-
дължава да е сериозен и проблемът с 
недостига на ресурси и възможности за 

поради поставя-
не на темата на 
дневен ред сред 
отговорните ин-
ституции, както 
и поради някои 
нормативни про-
мени за защита на 
децата, жертви на 
насилие. 

21.  Писмо с изх. N: 92-00-0097#2/26.02.2018 
г. от АСП във връзка с подготовката на 
„Бележник 2018: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“

22.  Писмо с изх. N: 18-580/17.11.2017 г. от 
МОН във връзка с подготовката на 
„Бележник 2018: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“

Среден 3,00,

КЪДЕ:

План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупо-
треба с деца (2017-2020), 1.4 Мониторинг на системата за закрила на детето върху 
работата по случаи на насилие. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

2017 – 2018 г.

НАПРЕДЪК:

През изследвания период има напредък в нормативен план във връзка с постигане 
на координация в действията на отговорните институции и органи при работата по 
случаите на деца, пострадали от насилие и/или свидетели, но практиката сочи, че 
той е минимален. 
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23.  „Омбудсманът и граждански организации: 
1016 сигнала за деца, жертви на насилие 
от началото на годината“,  
http://bit.ly/2oOFR2e, 07.11.2017 г.

24.  „Виж ангажимент 5.1.1.

25.  Решение по ЗДОИ с изх. №: 04-00-
22/06.02.2018 г. от АСП.

постъпили сигнали за насилие над деца в ОЗД25

 
  2015     2016     2017

Общ брой 
сигнали

Сигнали, по които 
са открити случаи

Сигнали, по които 
НЕ са открити 

случаи

възстановяване на пострадалите деца, 
особено от сексуална злоупотреба и 
експлоатация. Здравната и психотера-
певтичната подкрепа за тези деца не е 
достатъчно осигурена.

В проучване на Института по социални 
дейности и практики на практиката на 
взаимодействие в рамките на проект 
„Правосъдие, приятел на детето – обу-
чение на професионалисти за по-добро 
взаимодействие”, проведено през 2017 
г. в 28 области в страната, основно през 
анализ на случаи от практиката и срещи 
и интервюта с пострадали от престъпле-
ния деца и техните родители, се устано-
виха случаи на нарушаване на права на 
пострадалите деца. Това се е случвало 
най-вече поради липса на координира-
не на взаимодействието, не информи-
ране на пострадалите деца и техните 
родители за правата им и за услугите 
за подкрепа, късно включване на сис-
темата за закрила и предоставянето на 
услуги за подкрепа, както и многократ-
ни правни действия с децата, довели до 
вторична и повторна виктимизация. 

Именно поради тези причини въвеж-
дането на конкретни индикатори за на-
блюдение на териториалното взаимо-
действие, както и за оценка на работата 

по случаите на насилие над деца, така 
че заинтересованите страни на местно 
ниво да следят за липсващите детайли, е 
от съществено значение. С други думи, в 
момента Кооринационният механизъм е 
по-скоро споразумение, а не норматив-
но регламентирано задължение на анга-
жираните страни. Въпреки станалите по-
пулярни в общественото пространство 
случаи на тежко насилие над деца през 
годината23 не бяха предприети никакви 
сериозни мерки за реакция от страна на 
отговорните институции. 

Отделно от това през месец юли 2017 г. 
НС прие Законопроект за изменение и 
допълнение на НПК, една от целите на 
който беше въвеждане в българското 
законодателство на изискванията на Ди-
ректива 2012/29/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 25 октомври 2012 
година за установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и за-
щитата на жертвите на престъпления 
(Директивата). За съжаление изисквани-
ята на Директивата бяха въведени само 
частично24. 

3741

3158

1282

2784 2477

900957
681

382
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се съгласува работата на поли-
ция, социални служби, прокуратура, 
съд и здравеопазване, така че да се га-
рантира по-ефективно взаимодейст-
вие при случаи на злоупотреба. Това 
може да се случи чрез: 

•  актуализиране на Координацион-
ния механизъм, като в него се заложат 
промени за задължително участие 
на доставчици на социални услуги 
за деца през участието на Общините 
или на организациите за подкрепа на 
жертви (както е по Закона за подпома-
гане и финансова компенсация на по-
страдали от престъпления); т.е. необ-
ходимо е Механизмът да се съгласува 
с Директивата и ЗПФКПП, ЗМВР, ЗСП и 
ЗЗД.

• актуализиране на Правилника за 
прилагане на ЗЗД и след това промяна 
в Механизма, като се въведе изисква-
не при оценка на сигнала да се изготви 
първоначална  индивидуална оцен-
ка на нуждите и риска от повторна и 
вторична виктимизация от ОЗД/ДСП 
и полиция в партньорство с Община/
доставчик на социални услуги или ор-
ганизация за подкрепа на жертви;

 Да се съгласуват поднорматив-
ните документи, касаещи работата на 
полиция, социални служби, прокура-
тура, съд и здравеопазване, така че да 
се гарантира по-добро и ефективно 
взаимодействие по случаите на злоу-
потреба с деца и взаимно познаване 
на нормативната рамка. Ясно да се 
разпише как да се случва обменът на 
информация между институциите.

 Да се въведат конкретни индика-
тори за наблюдение на териториално-
то взаимодействие по Координацион-
ния механизъм, които да включват 
информация за качеството на взаимо-
действието, като ефективност на вза-
имодействието (бързина на реакция, 
включване на алтернативни участни-
ци, проследяване на случай и перио-
дичност на срещите и др.); изготвени 
индивидуални оценки или актуали-
зирани такива на всеки етап от про-
изводството; предприети специални 
мерки за защита и гарантиране на 
правата на пострадали деца от самите 
органи по закрила или правораздава-
не; проследяване на оказаната психо-
социална, здравна, правна и терапев-
тична подкрепа на пострадалите деца 
и т.н.;

 Да се изработят правила за свик-
ване на Механизма на местно ниво, 
като задължително има проследяване 
и затваряне на случая; 

 В срещите по Механизма да не 
участват само задължителните учас-
тници, а всички които работят по слу-
чая и/или имат информация и еспер-
тиза, в т.ч. и доставчиците на социални 
услуги;

 Да се изработят правилата за „во-
дене на случай”, за работа в мултидис-
циплинарен екип, както и при промя-
на на местонахождението на детето 
досиeто да следва детето, като има 
приемственост и предаване на случая 
към отдела „Закрила на детето“, на те-
риторията на който то пребивава.  

1.4  ПРЕНЕБРЕГВАНЕ И ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА
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АНГАЖИМЕНТ 2

Вторична и третична превенция чрез 
насърчаване ранното сигнализиране за 
случаи на ранно съжителство/спиране от 
училище и мултидисциплинарна работа по тях 

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

В България сключването на брак или „да-
ването за булка“ на момиче на възраст 
16 години не е престъпление, независи-
мо че реално момичето е още дете. През 
периода януари 2016-октомври 2017 г. 
75 девойки в тази възраст са направили 
така, че техните партньори или родители 
да избегнат присъда, след като официал-
но са сключили брак с разрешение на съ-
дия26. Общо 820 съдебни дела по чл.191 и 
чл.192 от НК са приключените в районни-
те съдилища за 2016 г. и до октомври 2017 
г. включително. По 151 от тях пострадали-
те са момичета под 14-годишна възраст, а 
по останалите 669 жертвите са на възраст 
14-16 години. 519 от съдебните решения 
са за налагане на административна гло-
ба на виновниците, тъй като за тях това 
е първо провинение пред закона. Трима 
родители и двама сродници са осъдени 
през 2017 г. за това, че са „получили от-
куп“ от 300-800 лева, за да позволят на 
12-14-годишните си дъщери да заживеят 
на съпружески начала27. Един от тях е осъ-
ден с лишаване от свобода, а останалите 
са осъдени да платят глоба на държавата. 
За периода 1 януари 2016 – 30 октомври 
2017 г. други 167 родители са осъдени от 
районните съдилища в страната за това, 
че са „улеснили“ синовете си да заживе-
ят на съпружески начала с ненавършили 
пълнолетие момичета28.  За същия пери-
од на подсъдимата скамейка с обвинение 
за съжителство с невръстни девойки са 
изправени и 756 мъже повечето, от кои-
то току-що навършили пълнолетие. По 
данни на Централната полицейска ста-

тистика, общият брой на получените в 
дирекциите на МВР в страната сигнали 
за случаи на ранно съжителство с деца, 
принуда на дете към съпружеско съжи-
телство и други престъпления по чл.190-
192 от НК към 30 септември 2017 г. са 
720, а образуваните преписки са 62529. 
Районните прокуратури в страната са об-
разували за деветмесечието на 2017 г. 639 
досъдебни производства, едно от които 
срещу родител за принуда на ненавър-
шило 16-годишна възраст дете да зажи-
вее съпружески с другиго. Разследването 
по 237 производства не е приключило30.  
Проблемът е, че в прокуратурата и в съда 
като крайна инстанция сигналите присти-
гат едва след като децата са станали май-
ки. А само през 2016 г. родилите на въз-
раст 15 години и по-малки са 90131. Общо 
6031 са живородените бебета от момиче-
та на възраст под 20 години. 242 от тези 
майки вече имат по 3, 4, или 5 деца.

Същевременно получените сигнали за 
случаи на ранно съжителство на НТЛД 
116 111 към 30 септември 2017 г. са само 
31, проведените от ДАЗД мултидисципли-
нарни срещи по тези сигнали са едва 9, 
толкова са и изпратените от Агенцията 
сигнали до Прокуратурата32. 2 528 са не-
пълнолетните майки към 31.10.2017 г., 
които получават месечни помощи за от-
глеждане на дете чрез ваучери по Закона 
за семейните помощи за деца, твърдят 
от АСП33. Общият брой деца, отпаднали 
от училище по „семейни причини“ през 
учебната 2015/2016 година, е 768934. МОН 

Въпреки че има за-
явено желание за 
действие от страна 
на служители в 
отговорните инсти-
туции, част от тях 
работят спорадич-
но по проблема. 
Няма координация, 
липсват целена-
сочени стъпки и 
интегриран подход 
между различните 
секторни полити-
ки за устойчиво 
разрешаване на 
проблема.

Среден 3,00

КЪДЕ:

Национална програма за закрила на детето 2017

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

2017

НАПРЕДЪК:

Увеличение, в сравнение с предходни години, на броя на подведените под наказател-
на отговорност лица за ранно съжителство с деца. 

26.  Данните са от публикуваните съдебни 
актове в Централния уеб базиран 
интерфейс за публикуване на съдебни 
актове на Висшия съдебен съвет.  https://
legalacts.justice.bg/ 

27.  Решения по НОХД 25/2017 и  АНД 
183/2017 на Районен съд Луковит 
и Решения по НОХД 345/2017,  АНД 
402/2017 и НОХД 109/2017 на Районен 
съд Горна Оряховица. 

28.  Вж. 26

29.  Решение по ЗДОИ с изх. № 812104-
249/07.11.2017 г. от „Правно нормативна 
дейност“ в МВР

30.  Решение по ЗДОИ с изх. № 3827/2017 г. на 
зам.-главен прокурор при ВКП.

31.  По данни на НСИ.

32.  Решение по ЗДОИ с изх. № РД-12-
6/17.11.2017 на зам.-председателя на 
ДАЗД.
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33.  Решение по ЗДОИ с изх. № 92-00-
0868/22.11.2017 г. на зам.-изпълнителния 
директор на АСП.

34.  По данни на НСИ към 27.04.2017 г.  
http://bit.ly/2fzIAdN

35.  Решение по ЗДОИ с изх. № 94-
6254/14.11.2017 г. на главния секретар 
на МОН.

Брой образувани 
досъдебни 
производства 
за ранно 
съжителство с 
деца или принуда 
на дете към 
съпружеско 
съжителство  
към 30 септември  
2017 г.

и НСИ не разполагат с информация кол-
ко от тях са момичета и дали причината 
за отпадане е ранно съжителство35. Няма 
налична информация и за дейността на 
училищата по темата за вторична и тре-
тична превенция на ранно съжителство/
спиране от училище и мултидисципли-
нарна работа по тях. МОН не е организи-
рало обучения по тази тема. 

Обучения на учители, здравни медиато-
ри, лекари, социални работници и други 
специалисти по темите за превенция на 
ранното съжителство, спирането от учи-
лище, бременността в детска възраст, 
сексуалното и репродуктивно здраве 
всъщност не е организирала нито една 
държавна институция и нито една об-
щина през 2017 г., независимо че това 
тяхно задължение е изрично вписано в 
Националната програма за закрила на 
детето 2017 г. и в Плана за изпълнение на 
актуализираната Национална стратегия 
за демографско развитие на населението 
в Република България за 2017 г. Здравни 
медиатори и учители са получили обу-
чение по тези теми единствено от Бъл-
гарската асоциация по сексуално здраве 
и семейно планиране, при това чрез фи-

нансиране от самата организация или 
Националната мрежа за здравни медиа-
тори. 

Практиката показва, че гинеколозите 
преди всички – социални работници, 
полицаи, прокурори и съдии – научават, 
че едно момиче е жертва на насилие, че 
е принуждавано да заживее на съпру-
жески начала и да забременее в детска 
възраст. Реално обаче законодателството 
ги ограничава да помогнат на това дете, 
като подадат своевременно сигнал до 
правозащитните институции. За наруша-
ване на лекарската тайна на лекарите не 
само че може да бъде наложена глоба, да 
им бъдат отнети лекарските права, но и 
да се търси наказателна отговорност. Ле-
карската тайна включва всички сведения 
и факти, които лекарят е научил по време 
на прегледа и изследванията, в това чис-
ло и тези, които пациентът е споделил. 
Условията, при които, съгласно Кодекса 
за професионална етика на лекарите, 
медиците са освободени от отговорност 
за опазване на лекарската тайна и са за-
дължени да предоставят на съответните 
институции, са регламентирани в чл.28 от 
Закона за здравето.

ПРЕПОРЪКИ 

 Здравното и сексуално образо-
вание трябва да станат основен уче-
бен предмет във всички училища, и 
то още в прогимназията, като в него 
се включат теми като опазване здра-
вето на семейството, грижи за детето, 
както и възможности за включване и 
участие на родителите.

 Чл. 28 от Закона за здравето да 
бъде допълнен със следния  текст: „За 
лицето има данни, че е жертва на физи-
ческо, сексуално, психическо, емоцио-
нално или икономическо насилие, как-
то и на опит за такова насилие“, за да 
могат лекарите да реагират при иден-
тифициране на ранно съжителство. 

 Институциите следва да положат 
повече усилия за информиране на ро-
дителите за рисковете и последствията 
върху техните деца от бременността в 
незряла възраст. Наложените мерки 
и наказания за нарушаване на всички 
видове права на деца, в това число за 

насилие над дете и принуда на дете 
към ранно съжителство, трябва да се 
популяризират чрез открити срещи в 
рискови квартали, специализирани сек- 
ции в електронните сайтове на проку- 
ратурата, съдилищата, Дирекциите „Со-
циално подпомагане“ и отделите „За-
крила на детето“, чрез медиите и дру- 
ги методи с цел по-голяма публичност 
на дейността на държавните органи по 
отношение на превенцията на ранната 
раждаемост и ранните бракове. 

 Да се интегрират базите данни на 
НСИ с тези на останалите държавни 
институции по отношение на пола и 
възрастта на отпадналите от училище, 
възрастта на родилките, възрастта на 
встъпилите във фактическо съжител-
ство, причините за прекъсване на об-
разованието и др. с цел извършване 
на ефективен анализ на ситуацията и 
провеждане на реална превенция ед-
новременно на ранното съжителство 
и отпадането от училище. 
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АНГАЖИМЕНТ 1

Промоция на здравословното хранене 
сред децата и учениците, както и 
стимулиране кърменето на децата до 
една година.

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

1. Стимулиране кърменето на де-
цата до 1 година 

През последното десетилетие няма на-
ционални проучвания за определяне 
честотата и продължителността на кър-
менето (изключително кърмене, смесе-
но хранене и хранене с мляко за кърма-
чета). Локални проучвания сочат, че 90% 
от новородените, изписани от родилния 
дом, не са хранени единствено с кърма.  

Всички РЗИ в страната в началото на 
месец август организират и провеждат 
мероприятия за „Световна седмица на 
кърменето“ – среща на доброволни кон-
султанти с бременни, с кърмещи майки, 
участие в Голямото кърмене – част от 
инициативата Big latch on, едновремен-
но кърмене в целия свят за 1 минута. 
Mайките и здравните работници са срав-
нително добре информирани за ползите 
от изключителното кърмене. В същото 
време в родилните и неонатологични 
отделения липсват условия за ранно 
започване на кърменето и успешното 
му продължаване. Една от причините за 

прекратяване на кърменето е липсата на 
социална подкрепа, която включва емо-
ционално подпомагане на кърмещата, 
както и препоръки от медицински спе-
циалисти, водещи до недобра органи-
зация на лактационния процес и ранно 
намаляване производството на кърма. 
Липсата на недостатъчна подкрепа от 
страна на семейството и обществото е 
друга причина, която води до недостига-
не препоръките на Световната здравна 
организация (СЗО), които са за изключи-
телно кърмене до 6-ия месец и кърмене 
до една година.

Проведените от НЦОЗА проучвания36 оп-
ределят няколко неблагоприятни харак-
теристики на храненето на кърмачетата 
в България: късно начало на кърменето; 
ниска честота на изключително кърмене 
до 2-месечна възраст, малка продължи-
телност на кърмене – средно 3 месеца; 
на места в страната все още се практи-
кува прием на подсладена вода още 
през първия месец, ранно въвеждане и 
прием на плодови сокове от децата през 
втория и третия месец; ранно захранва-

Подобрена е ин-
формираността 
относно ползите 
при кърмене сред 
бременните. Съ-
ществува подкрепа 
от консултанти по 
кърмене на тери-
торията на цялата 
страна, но липсва 
единна практи-
ка в подкрепа на 
продължителното 
кърмене и правил-
но здравословно 
захранване на кър-
мачето. Въпреки 
че здравословното 
хранене на деца-
та е нормативно 
регулирано, на 
практика заложе-
ните принципи не 
се спазват, по-
ради липсата на 
ясен механизъм 
за контрол. Също 
така липсва ефек-
тивна система за 
обучение и популя-
ризиране на здра-
вословното хране-
не сред децата и 
техните родители. 

Среден 3,00

КЪДЕ:

Национална стратегия за детето 2008-2018

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

2018 г.

НАПРЕДЪК:

Има сравнителен напредък в подкрепа на майката и новородено относно стимули-
ране на кърменето. От Националния център по обществено здраве и анализи (НЦО-
ЗА) са изготвени и се разпространяват чрез Регионалните здравни инспекции (РЗИ) 
„Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и кърмене“. 
Съществува необходимата нормативна рамка, свързана с регулацията на детското 
хранене в България, чрез: Наредба 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на 
възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни; Наредба 6 от 2011 г. 
за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения 
и Наредба 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците. 

36.  Национално проучване за храненето 
на кърмачета и малки деца до 5 
годишна възраст и отглеждането им в 
семейството, НЦОЗA, 2009.
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37.  Проведено от Market Links и фондация „За 
храната“ през май 2017 г.

не със зеленчуково и плодово пюре, и 
кисело мляко.

Съгласно Методично указание № 7 на 
МЗ от 07.07.2000 г.  за хранене на децата 
в кърмаческа възраст от 0 до 12 месеца в 
България (приложение № 2) се посочва, 
че кърменето би трябвало да бъде тол-
кова често и продължително, колкото 
детето поиска, но на практика по-голям 
е относителният дял на майките, които 
кърмят децата си на определени часове, 
съобразявайки се с установения болни-
чен режим, и прилагайки го вкъщи като 
норма. Свободният режим на кърмене 
се подкрепя от СЗО, УНИЦЕФ и други 
международни организации.

Все още усилията не са масова практика 
сред медицинската общност и на места в 
страната съществуват препоръки за ран-
но отбиване и ранно захранване. Като 
основна причина за спиране на кърме-
нето се посочва липсата на кърма, като 
в групата на кърмачетата това е причи-
на за спиране на кърменето в повече от 
половината случаи. Това подчертава ва-
жната роля на прилагането на адекватни 
практики за поддържане на лактацията, 
ролята на лекаря в подкрепа на кърме-
нето и обучението на майките в добрите 
практики за успешно кърмене. Значение 
за продължителността на кърменето 
имат и различни фактори на социално-
икономическия статус на семейството, 
особено на майката – възраст, образо-
вание, доход, етническа принадлежност, 
трудова заетост.  

2. Промоция на здравословното 
хранене сред децата и учениците

Според стратегическите документи се 
налага тезата, че здравословното хране-
не при децата е единствено медицинска 
отговорност и е само част от Национал-
ната програма за превенция на хронич-
ните незаразни болести 2014-2020 г. 
(НППХНБ). Въпреки че в Националната 
стратегия за детето 2008 – 2018 са зало-
жени общи препоръки за промоция на 
здравословното хранене сред децата и 
учениците, на практика липсват разпи-
сани конкретни дейности в Национал-
ната програма за закрила на детето за 
2017 г. Липсва и конкретна информация 
за прилагане на принципите на здраво-
словното хранене на децата в Национал-
ната програма за подобряване на май-
чиното и детското здраве 2014-2020 г. 
Храненето е част от цялостната грижа и 
образование на децата и би следвало да 
присъства като принцип в стратегиче-
ските документи, които регламентират 
грижата за децата.

Основната дейност, свързана с популя-
ризиране на принципите на здравослов-
но хранене на децата, се възлага на НЦО-
ЗА. В своите доклади Центърът отчита 
различни форми на проведени експерт-
ни обучения или отпечатани материа-
ли, но на практика липсва ясен модел 
за оценяване на ефективността на тези 
дейности. Същевременно в училищните 
програми темата за здравословното хра-
нене присъства епизодично като част от 
друго учебно съдържание. Всичко това 
води до липса на ясен фокус и целенасо-
чено популяризиране и ангажиране на 
децата с темата за здравословното хра-
нене. Липсват национални образовател-
ни програми по отношение на здраво-
словното хранене, както и координация 
и сътрудничество между институциите, 
което води до разпокъсани дейности 
без конкретни резултати. 

Според количествено онлайн проучва-
не в аудиторията на www.bg-mamma.
com за удовлетвореността на родите-
лите от храната в детските градини и 
училищата37 само 16% от анкетираните 
родители, чиито деца са на възраст над 7 
години, смятат, че качеството на храната 
в училищните столове е добра, докато за 
детските градини доволните и по-скоро 
доволните родители с деца до 7 години 
са над 50%. Само около 30% от децата 
на възраст над 7 г. на анкетираните ро-
дители харесват храната в училищните 
столове, 39% от родителите не знаят 
дали в училищната лавка се предлагат 
здравословни храни (без хидрогенизи-
рани мазнини и добавена захар), а 47% 
твърдят, че не се предлагат такива. 76% 
от родителите отговарят, че закуската за 
учениците между първи и четвърти клас 
в училище включва основно тестено 
изделие. 70% не са доволни от предла-
ганата закуска. Реално това предпола-
га липса на цялостен контрол върху 
предлаганите закуски за ученици от 1 
до 4 клас.  

Въпреки създадената нормативна уред-
ба, която регламентира здравословното 
хранене на децата в България, недос-
тигът на осведоменост на различните 
участници в процеса (първостепенни 
разпоредители с бюджети, общини, дос-
тавчици, училища и самите семейства) 
по отношение на пълноценното хранене 
и ролята на отделните субекти в процеса 
на подпомагане храненето, води до: (а) 
неадекватни задания при обществените 
поръчки (заданията не определят крите-
рии за качествена и пълноценна храна); 
(б) апатичност от страна на възложите-
лите на обществени поръчки (вместо да 
залагат в тръжните процедури изисква-

Новородени, 
изписани 
от родилно 
отделение

   хранени 
единствено с 
кърма

   хранени с друго, 
освен с кърма
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ния за качество на храната, се разчита 
на предложения за най-ниска цена) и 
(в) пасивност на потребителите на хра-
ната (децата я изхвърлят, а родителите, 
вместо да повдигнат въпроса за нека-
чествената и непълноценна храна или 
да упражнят контрол посредством Об-
ществения съвет към училището, просто 
изхвърлят храната или писмено отказ-
ват да бъде давана на децата им). Нещо 
повече, МЗ и неговите структури в ли-

цето на РЗИ не са ангажирани с контрол 
върху хранителните качества и стойност 
на предоставяните училищни закуски и 
така не изпълняват една значима функ-
ция – да допринасят за пълноценното 
хранене на децата. В резултат, обичайна 
практика е тази храна да е еднотипна 
(тесто в различни форми) и да не отгова-
ря на изискванията на Наредба № 37 от 
21 юли 2009 г. за здравословното хране-
не на учениците.

ПРЕПОРЪКИ 

 Въвеждане на обучителни лекции 
и практика в подкрепа на кърменето 
за студенти в медицинските универ-
ситети и колежи;

 Популяризиране на добри прак-
тики сред медицинската общност в 
родилните отделения и личните ле-
кари в подкрепа на здравословното 
хранене на кърмачето, правилно и 
продължително кърмене; 

 Предоставяне на възможност за 
кърмене още в ранните часове след 
раждането и  преструктуриране на 
родилни и неонатологични отделе-
ния, които запазват 24-часов контакт 
между майката и новороденото;

 Прилагане в детските градини и 
училищата на различни образовател-
ни програми и инициативи, насочени 
както към децата, така и към техните 
родители за нуждата от пълноценно и 
балансирано хранене, както и възпи-
тавани в изграждане на хранителни 
навици, с цел промоция на здраво-
словно хранене;

 Съвместна работа с неправител-
ствени организации, които да пред-
ставят независими данни, свързани с 
храненето на децата и да подпомогнат 
с експертиза държавните институции 
за разработването на съвременни 
програми и проекти за приучаване на 
децата в предучилищна и училищна 
възраст на здравословни хранителни 
навици;

 Въвеждане на ясен механизъм за 
контрол и отговорности във връзка с 
храненето на децата в детските гради-
ни и училищата – необходимо е пряко-
то ангажиране на МЗ и РЗИ в контрола 
на качеството и вида на предлаганите 
храни;

 Актуализиране на наредбите за 
здравословно хранене и рецептурни-
ците, въвеждане на по-строги изиск-
вания по отношение на качеството на 
храната, предлагана в учебните заве-
дения. Необходимо е и изработването 
и включването на примерни препоръ-
чителни видове закуски (за учениците 
от 1-ви до 4-ти клас), които да изпъл-
няват заложените принципи на здра-
вословно хранене в наредбите, както 
и да осигуряват разнообразие;

 Популяризиране на одобрените 
рецептурници, свързани с детското 
хранене, на интернет страницата на 
НЦОЗА. 
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АНГАЖИМЕНТ 2

Подобряване на жилищните условия, 
включително и на прилежащата техническа 
инфраструктура

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

В началото на 2017 г., въз основа на ре-
шение на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството е склю-
чен договор № РД-02-29-6/20.01.2017 г. 
с Националния център за териториал-
но развитие ЕАД (НЦТР ЕАД), със задача 
разработване на Национална жилищна 
стратегия (НЖС) и пакет програми за 
нейната реализация. Решението е моти-
вирано с изтичането на срока на дейст-
вие на предходната стратегия (от 2004 
г.) и високата обществена значимост на 
проблемите в жилищния сектор. В склю-
чения договор са предвидени няколко 
етапа в изпълнението на задачата:

•  20.04.2017 г. – Краен срок за предаване 
на Междинен доклад, съдържащ резул-
татите от анализа, включително SWOT 
анализа;

•  10.11.2017 г. – Предаване на Окончате-
лен доклад с пълен отчет за изпълнени-
те дейности;

•  20.11.2017 г. – Предаване на проект за 
НЖС и пакет програми за реализация с 
отразени бележки и препоръки от Въз-
ложителя, от проведените публични 
консултации и от други заинтересовани 
страни.

Със заповед № РД-02-14-337/03.05.2017 г. 
на министъра на РРБ е създадена Меж-
дуведомствена работна група със задача 
да подпомага МРРБ в процеса на при-
емане на междинните и окончателни 
документи по договора. В тази работна 
група са включени представители на 
институции, научните среди, браншови 
организации, НПО. Проведени са 3 за-
седания, на които са обсъждани пред-
лаганите анализи, стратегически цели 
и обхватът на програмите за постигане 
на целите. Разработената стратегия е 
върната от Възложителя за преработва-
не и към края на 2017 г. не е представен 
окончателен вариант. Одобреният доку-
мент следва да бъде обявен за общест-
вено обсъждане и след съгласуване със 
заинтересованите страни да бъде приет 
с решение на Министерския съвет. Може 
да се очаква, че поставеният срок за из-
пълнение 2018 г. ще бъде спазен. За съ-
жаление, приемането на един документ 
не означава автоматично подобряване 
на жилищните условия в страната, но се 
очаква да създаде необходимите пред-
поставки за решаване на натрупаните 
проблеми. Неясните отговорности на 
държавата и общините в осигуряването 
на достъп до жилище обуславят голямо-
то забавяне в регулирането на общест-
вените отношения в тази сфера. 

Голяма част от 
дейностите за из-
пълнение на анга-
жимента са реали-
зирани, но все още 
липсват конкретни 
и видими ефекти. 

Среден 3,00

КЪДЕ:

План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на националната стратегия 
за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

2018 г.

ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

2. Изработване на концепция за жилищна система и нова Национална жилищна 
стратегия на Република България

НАПРЕДЪК:

Значителен. Процесът е стартирал в началото на 2017 г., разработен е проект на На-
ционална жилищна стратегия от консултант, но към 31.12.2017 г. документът не е 
одобрен от възложителя МРРБ. 

38.  „Покрив над главата“, Жилищният сектор в 
България, Световна банка, октомври 2017 г.,  
https://bit.ly/2H5Uuae

1.5  СИГУРНА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА
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39.  По данни на Евростат:  
https://bit.ly/2gEdZfw

41%  
от българите 
живеят в 
пренаселени 
жилища

На 01.11.2017 г. бе представена Оценка 
на жилищния сектор в България, израбо-
тена от екип на Световна банка38. В доку-
мента са отправени редица препоръки, 
като най-важните акценти са поставени 
върху необходимостта ограничените 
публични ресурси да бъдат насочени 
към най-нуждаещите се, определени по 
доход и уязвимост, като в същото време 
държавата улесни развитието на по-до-
бре функциониращ жилищен пазар. В 
документа са цитирани данни за Бъл-
гария от Евростат,  от 2015 г.39, според 
които „Пренаселеността на жилища в 
национален мащаб е 41%. В пренаселе-
ни жилища живеят домакинствата в риск 
от бедност, които са почти половината 
от населението, 80% от децата под 18 го-
дини и 59% от младите хора (на възраст 
16-29 години). Също в пренаселени жи-
лища живеят 82% от наемателите, които 
плащат пазарен наем.“

Най-мащабната дейност, финансирана 
от държавата в последните години за 
подобряване на жилищните условия, е 
безвъзмездното саниране на многофа-
милни жилищни сгради. Този модел пре-
доставя значителни публични финансо-
ви ресурси „на калпак“, без да се взимат 
предвид доходите и уязвимостта на под-
помаганите семейства, както и възвръ-
щаемостта на инвестициите в енергийна 
ефективност. 

Продължава да няма програми за най-
бедните и безимотни хора, преферен-
ции за самотни родители и др., а само 
социални жилища, предоставяни от об-
щините, които са крайно недостатъчни. 
В същото време държавата продължава 
да не припознава успешните модели, 
включително и интеграционни, на някои 
организации в България, което демон-
стрира липсата на воля за справяне с 
проблема с гетата. 

ПРЕПОРЪКИ 

 Значителна част от изводите в по-
сочената Оценка на жилищния сектор 
в България са залегнали и в работния 
вариант на Националната жилищна 
стратегия, но е необходимо в нея да 
се акцентира върху подпомагането на 
действително най-нуждаещите се от 
жилищни подобрения, съобразно до-
хода и уязвимостта на семействата. 

 Националната жилищна стра-
тегия следва да осигури баланс на 
публичните инвестиции в жилищната 
политика, като, от една страна, насър-
чава частните инвестиции в повиша-
ване енергийната ефективност на жи-
лищата, а от друга, насочва публични 
средства за решаване на жилищните 
проблеми на най-рисковите групи.

1.5  СИГУРНА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА
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2. 
СЕМЕйНА СРЕДА  
И АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ 
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СЕМЕйНА СРЕДА  
И АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ

361деца  
в 20 ДДЛРГ

Общо 906 деца в специализирани институции

3116 деца настанени в  283 
Центъра за настаняване от семеен тип

деца при близки и роднини

деца в приемна грижа

осиновени деца

5283 

2320

578

545 деца
в 16 ДМСГД

Въпреки намаляващия брой на институциите и децата, живеещи в тях,  

повече от 11 000 деца живеят разделени от родните си семейства.

Държавите следва да разработят и осъществяват  
последователни и взаимносвързани политики,  

насочени към семейството, предназначени да насърчат и укрепват 
способността на родителите да се грижат за децата си.*

*Насоки за алтернативна грижа за деца на ООН, принцип 32
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Съгласно актуализирания Правилник за 
прилагане на Закона за социално под-
помагане (ППЗСП), в синхрон с ангажи-
ментите на новия „разширен“ ЦОП така, 
както са разписани в Актуализирания 
план за действие:  „Център за обществе-
на подкрепа (ЦОП) е форма на социална 
услуга, в който се извършват дейности, 
свързани с превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане от 
училище, деинституционализация и ре-
интеграция на деца, обучение в умения 
за самостоятелен живот и социална ин-
теграция на деца от резидентна грижа. В 
центъра се извършват: социално и пси-
хологическо консултиране на деца и се-
мейства в риск; оценяване на родител-
ски капацитет, посредничество в случаи 
на родителско отчуждение и конфликт 
при развод/раздяла, оценяване и обу-
чение на бъдещи приемни родители и 
осиновители, консултиране и подкрепа 
на деца с поведенчески проблеми, реа-
лизиране на социални програми за деца 
и семейства в риск“.

Разширяване на мрежата от услуги за 
превенция на изоставянето на деца 
и раздялата им с техните биологични 

родители е една от заложените мерки 
за осигуряване на социални и интег-
рирани услуги за ранна интервенция и 
превенция в семейна среда. Предвиж-
даната реформа в ЦОП е свързана с це-
ленасочена програма за превенция на 
изоставянето, с фокус върху: ранна ин-
тервенция, консултиране на родители-
те, осигуряване на професионална под-
крепа в домашна среда, определяне на 
водещ социален работник за работа със 
семейството и сътрудничество с ОЗД, 
оценка на рисковете и потребностите, 
оценка на родителски капацитет; оцен-
ка на рисковете от родителско отчуж-
дение и други негативни отношения 
между деца и родители или между ро-
дителите; проследяване на развитието 
на детето и ситуацията в семейството, 
включване на медиатори при необхо-
димост, мобилна работа и др. 

На практика изброените дейности в голя-
мата си част се прилагат и в сега действа-
щите центрове за обществена подкрепа, 
и то от години, в съответствие и със сега 
действащата Методика за предоставяне 
на услугата. Остава въпросът защо ино-
вативните услуги, развивани в рамките 

защото са задви-
жени своевремен-
но процедури за 
изграждане на 
инфраструкту-
рата и промяна 
на нормативна-
та база. Въпреки 
формално спазе-
ната процедура 
за съгласуване на 
Картите на новите 
услуги  (в общност-
та и резидентни) с 
общините, проце-
сът не е протекъл 
качествено и в 
дълбочина, и много 
общини реагираха 
негативно на ут-
върдените карти, а 
някои отказват да 
изграждат предви-
дените услуги.

Слаб 2,50,

КЪДЕ:

Актуализиран план за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за 
деинституционализацията на децата в Република България“

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

За подготовка на реформата в ЦОП – 2016-2017 г.

НАПРЕДЪК:

В края на годината АСП стартира действия в посока преглед и актуализиране на ме-
тодическото ръководство за предоставяне на услугата, както и Наредбата за услови-
ята и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и 
настаняването им в институции, както и тяхната реинтеграция, в който процес бяха 
включени и НПО. Има напредък в подготовката на изграждане на необходимата ин-
фраструктура за реформиране на ЦОП, но е  тревожна липсата на качествено съгла-
суване на картата на новите услуги с общините, което предизвика напрежение и за-
бави подаването на инфраструктурните проекти. 

2.1
сЕМЕЙНА срЕДА 

АНГАЖИМЕНТ 1

Разширяване на мрежата от услуги за 
превенция на изоставянето на деца и 
раздялата им с техните биологични родители  
и семейства
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40.  По информация от Министерство на ре-
гионалното развитие и благоустройство 
към 15.01.2018 г. процедурата се намира в 
етап на подаване на проекти от страна на 
общините, с подадени към същата дата 54 
проекта. От получената информация с ре-
шение РД-02-15-65 по ЗДОИ на МРРБ, не 
става ясно на какъв етап е процедурата, 
има ли удължаване на първоначалните 
срокове и дали тези 54 подадени проекта 
са краен брой. Подадената информация 
от МРРБ е списък на подадените проекти 
с проектните наименования, от който 
не става ясно какви точно услуги ще 
се изграждат и съответно не може да 
се проследи съответствие с картите 
на услуги за подкрепа в общността и 
резидентни.

41.  Към 31.12. 2017 броят на децата, отглеж-
дани извън биологичните си семействата 
е 11 641 деца. 

11 641 деца
се отглеждат 
извън 
биологичните  
си семейства

ПРЕПОРЪКИ 

 Съобразяване със заявките на 
общините за необходимите  услуги на 
местно ниво към настоящия момент 
и аргументите им да променят вида 
и броя на предвидените в картите ус-
луги, както и изобщо да не изграждат 
нови услуги. 

 Програмите по превенция на из-
оставянето в Център за обществена 
подкрепа да бъдат с максимално от-
ворен вход. 

 Добро ресурсно обезпечаване за 
кризисна материална подкрепа и мо-
билна работа в общностите. 

на  отделни проекти и доказали ефек-
тивност, не се предлагат за нормативно 
и финансово регламентиране, а се пред-
вижда да се интегрират в рамките на ус-
лугата Център за обществена подкрепа. 
Съществува риск, ако всички превантив-
ни услуги, развити в рамките на проекти 
и насочени основно към самозаявили се 
клиенти, бъдат интегрирани в рамките на 
ЦОП – те да не могат да изпълняват досе-
гашната си подкрепяща и превантивна 
роля в общността, поради сега същест-
вуващия вход към ЦОП (чрез заповед/на-
правление от Отдел „Закрила на детето“). 

В Актуализирания план за действие се 
предвижда по процедура „Подкрепа 
за деинституционализацията на гри-
жите за деца“ на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 2014-2020 да се 
финансира изграждане или ремонт и 
преустройство, обзавеждане и оборуд-
ване, необходими за създаване на 23 
„реформирани“ Центрове за общест-
вена подкрепа/Общности центрове 
за деца и семейства, с възможност за 
спешен прием. В началото на година-
та се сформира работна група с широ-
ко представителство за разписване на 
функционалните характеристики на 
новите услуги, което даде възможност 
да се интегрира опитът на доставчици-
те от големи Центрове за обществена 
подкрепа, предоставящи подобен на-
бор от услуги и дейности. За съжаление 
най-голям проблем създаде съпътства-
щата Актуализирания план за действие 
карта на новите услуги, която не беше 
добре съгласувана с общините и пре-

ценката им за местните потребности. 
Последва процес на дебати и опити от 
страна на общините за предоговаряне 
на предвидените в картата услуги и към 
края на 2017 г. проектите на общините 
за изграждане на новите услуги остават 
нереализирани.40

През м. август 2017 г., във връзка с ра-
ботата по ЗИД на ППЗСП,  Национална 
мрежа за децата подкрепи позиция на 
ДАЗД за създаване на нова алинея  в 
чл. 40а, с което да се запази и разшири 
възможността за насочване към услуги 
в общността и от други институции (ос-
вен Д „СП“, и да продължи работата със 
самозаявили се потребители, които да 
се отчитат в капацитета на доставчика на 
социалната услуга. За съжаление с при-
етите изменения (07.11.2017) такава въз-
можност не беше предвидена.  Този факт 
в съчетание с невъзможността на Отде-
лите „Закрила на детето“ да работят по 
случаи на превенция, поради огромна 
натовареност, несвоевременни дейст-
вия, липса на капацитет, нежелания за 
регистриране и откриване на случаи, на 
практика поставя сериозно предизив-
кателство пред възможността услугите 
по превенция да достигат до възможно 
най-широк кръг от нуждаещи се потре-
бители. През 2017 г,. по данни от годиш-
ния отчет на АСП, Отделите „Закрила на 
детето“ в страната са работили по 3186 
нови случая на превенция, от които 2185 
успешни. В същото време, делът на де-
цата във формална грижа остава висок 
и почти непроменен в последните 6 го-
дини.41  

2.1  СЕМЕйНА СРЕДА
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

В съответствие с Националната страте-
гия “Визия за деинституционализация 
на децата в Република България” (2010-
2025) България постига напредък в 
осигуряването на правото на детето да 
живее в семейна среда. Продължава по-
ложителната тенденция на закриване на 
специализираните институции за деца, 
като през 2017 г. са закрити 5 ДДЛРГ и 
1 ДМСГД. Броят на децата в институ-
ционална грижа бележи спад, като към 
01.10.2017 г. функционират 20 ДДЛРГ, в 
които са настанени 414 деца и младежи, 
както и 16 ДМСГД с 565 деца в тях.  
Този напредък е до голяма степен ре-
зултат от увеличеното предлагане на ал-
тернативна грижа. Броят на Центровете 
за настаняване от семеен тип е 283 към 
01.10.2017 г., от които 146 са за деца и 
младежи без увреждания, 129 са за деца 
и младежи с увреждания и 8 са за деца 
и младежи с необходимост от постоянна 
медицинска грижа. През 2017 г. са раз-
крити 12 нови социални услуги за деца и 
техните семейства, с общ капацитет 268 
потребители – 3 ЦОП, 1 КЦ, 3 ЦСРИ и 5 
ЦРДУ.  

През 2017 г. беше одобрена и стартира 
Процедура за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ „Подкрепа за 
деинституционализация на грижите за 
деца” по Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020, която е свързана с 
изграждането на необходимата инфра-
структура за предоставяне на социални 
и интегрирани здравно-социални услуги 
за деца съгласно Актуализирания план 
за действие (2016-2020). През юни 2017 
г. бяха одобрени и критериите за избор 
на операция „Продължаваща подкрепа 
за деинституционализация на децата 
и младежите” по ОПРЧР, чиято цел е да 
продължи подкрепата на процеса по 
деинституционализация на грижата за 
децата, настанени в ДДЛРГ и ДМСГД, и 
закриване на тези институции. При об-
съждане на критериите през май 2017 
г., неправителственият сектор настоя 
за подготвяне на концепция на съпът-
стваща операция, която да е обвързана 
с подготовката на новите услуги и фак-
тическото извеждане на децата. Упра-
вляващият орган прие предложението 
и подготви критерии за избор на опера-

защото индика-
торите се изпъл-
няват, доколкото 
специализираните 
институции посте-
пенно се закриват 
и броят на децата 
в тях намалява, но 
не се инвестира в 
капацитета на сис-
темата на закрила, 
включително в 
резидентните услу-
ги, поели грижата 
за голяма част от 
децата и младе-
жите от закритите 
институции.

Среден 3,00,

КЪДЕ:

Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за разви-
тие: България 2020 в периода 2016-2018

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

2018 г.

ИНДИКАТОРИ: 

Създаване на нови форми на социални услуги в общността и/или услуги резидентен 
тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете/младеж; закрива-
не на специализираните институции за деца с увреждания, включително ДМСГД.

НАПРЕДЪК:

Продължава процесът по закриване на специализирани институции и разкриване на 
нови услуги в общността, но не се правят инвестиции в екипите на тези услуги,  което 
поставя в риск  качеството на предоставяната грижа в тях.

2.2
ДЕИНсТИТуцИОНАЛИЗАцИЯ 

АНГАЖИМЕНТ 1

Деинституционализация на грижата за деца 
(мрежа от социални услуги в общността, 
програми за напускащите специализирани 
институции, приемна грижа и други)
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ция „Продължаваща подкрепа за деин-
ституционализация на децата и младе-
жите – етап 2”, които бяха одобрени от 
Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-
2020 през месец ноември 2017 г. Остава 
притеснението обаче, че разделянето 
на подготовката и оценката на децата за 
извеждане от фактическото им извеж-
дане от специализираните институции 
може да доведе до липса на синхрони-
зираност между двете дейности, които 
би следвало да се случват паралелно. 
Опитът от проект „Детство за всички“ 
показа категорично, че оценки, които 
не са обвързани с подготовка за извеж-
дане и настаняване на детето в семей-
на среда или услуга в общността, водят 
до последващи реоценки, забавяне на 
стартиралите процеси, продължаващо 
нарушаване на правата на детето, както 
и пропиляване на ценен човешки и фи-
нансов ресурс.

Операциите следват заложеното в Акту-
ализирания план за действие, но както 
тяхното приемане, така и изпълнение-
то на останалите мерки и дейности в 
Плана са оставени на своя собствен 
естествен ход, без управление, коор-
динация и мониторинг. Национална 
мрежа за децата и Коалиция „Детство 
2025” настояваха за създаването на де-
тайлен оперативен план – пътна карта, 
в която подробно да бъдат разписани 
конкретните дейности, мястото на тях-
ното реализиране, времевата рамка, 
отговорната институция и партньори-
те, с източника на финансови ресур-
си, която да предостави възможност 
за синхронизиране и координация на 
всички дейности за изпълнение на Пла-
на за действие за периода 2016 – 2020. 
Това предложение беше представено 
и на Постоянната експертна работна 
група по деинституционализация от съ-
председателя, представляващ непра-
вителствения сектор, но така и не беше 
реализирано. Операциите, свързани с 
процеса на деинституционализация, не 
са обсъждани в рамките на установени-
те органи за управление и координация 
на процеса по деинституционализация, 
заложени в Националната стратегия 
„Визия за деинституционализация на 
децата в Република България“ и Плана 
за действие към нея, а именно Посто-
янната експертна работна група (ПЕРГ) 
към Държавната агенция за закрила на 
детето и Междуведомствената работна 

група към Министерския съвет. В ПЕРГ 
членуват както всички институции, кои-
то имат отношение към деинституцио-
нализацията, така и граждански орга-
низации, които имат значителен опит и 
експертиза, но групата не функционира 
по начина, заложен в Плана за действие 
и не е заседавала от началото на 2017 г.

В края на 2017 г. беше отворена за кан-
дидатстване и Процедура “Открий ме”, 
финансирана по ОПРЧР, чиято цел е да 
допринесе за превенция на институ-
ционализирането, за насърчаване на 
социалното включване на деца и младе-
жи в неравностойно положение, вклю-
чително такива с увреждания и в риск, 
настанени в резидентни услуги. Съще-
временно обаче проблемите, свързани 
с функционирането на резидентните 
услуги, остават без решение, макар че 
именно това са услугите, които поеха 
грижата за по-голямата част от изведе-
ните от специализираните институции 
деца и младежи. Основен проблем ос-
тава трудността да се осигури доста-
тъчно на брой персонал с подходяща 
квалификация и лични качества поради 
ниското заплащане, неотговарящо на 
тежестта и отговорността на работата. 
Предвид планираното разкриване на 
още резидентни социални и социално-
здравни услуги, липсата на инвестиции 
в хората и техния капацитет ще става 
все по-голям проблем и ще постави в 
риск целия процес на деинституциона-
лизация. 

Зачестилите случаи  на насилие над 
деца и младежи в центрове за настаня-
ване от семеен тип показва, че е необ-
ходимо да се направят системни про-
мени в начина на функциониране на 
резидентните услуги, както и преосмис-
ляне на ролята и мястото на резидент-
ната грижа в спектъра от услуги за деца 
и семейства. Следва да се полагат уси-
лия за подобряване на грижата за деца-
та и младежите, и спазване на техните 
права, координация с образователната 
и здравната системи, за гарантиране 
на  образованието и адекватно здравно 
обслужване на децата и младежите, как-
то и подготовката им за самостоятелен 
и независим живот след напускане на 
резидентната услуга, тогава когато това 
е възможно. Само така би се реализи-
рал процеса на деинституционализа-
ция на практика.

през 2017 г.  
са закрити 

5 Дома за деца, 
лишени от 
родителски грижи

1 Дом за медико-
социални грижи 
за деца

2.2  ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
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ПРЕПОРЪКИ 

 Възобновяване работата на По-
стоянната експертна работна група 
по деинституционализация и на Меж-
дуведомствената работна група по 
деинституционализация и създава-
не на работещ механизъм за връзка 
между двете;

 Обсъждане на реализирането на 
мерките и дейностите от Актуализи-
рания план за действие в рамките на 
ПЕРГ и взимане на решения за пос-
ледващи действия;

 Повишаване на финансовия стан-
дарт на услугата ЦНСТ за осигуряване 
на по-висок брой персонал с достой-
но заплащане и възможности за обу-
чение и супервизия;

 Подобряване на координацията 
между социалната, здравната и обра-
зователната системи на всяко ниво, 
така че всяка система да поеме отго-
ворност към децата и младежите – це-
лева група на процеса по деинститу-
ционализация.

 Инвестиция в повишаване на  ка-
пацитета на работещите в системата 
социални работници. 

2.2  ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
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АНГАЖИМЕНТ 1

Да се развиват социални услуги за 
задължителна подготовка на кандидат – 
осиновители и на деца, на които им предстоят 
да бъдат осиновени, и за подкрепа на 
осиновители и осиновени 

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Въпреки че през 2016 г. стартира рабо-
тата за промяна на Семейния кодекс, 
което предизвика непознат по обема си 
обществен дебат и наложи сформиране-
то на широко-обхватни работни групи, 
оформените  текстове не бяха внесени в 
Министерския съвет, поради оставка на 
правителството. По този начин и в 2017 
г.  останаха неразрешени част от темите, 
и е необходимо връщане за обществен 
дебат на проектозакона, преразглежда-
нето му в работни групи и узаконяване 
на адекватни промени в този нормати-
вен акт. 

Продължава да липсва единна методика 
и стандарт за подготовка на кандидат-
осиновителите. Обученията, провежда-
ни от доставчиците на социални услуги, 
се различават по форма и продължи-
телност, наборът от теми е непълен, а 
разработените материали и отделеното 
време не предполагат задълбоченото 
им разглеждане. Липсва специализира-
но обучение на родителите при второ и/

или поредно осиновяване или при оси-
новяване след наличие на биологично/и 
дете/ца в семейството. Трябва да се от-
бележи активизиране дейността на ра-
ботна група по темата в края на годината.

Липсват задължителни услуги за под-
крепа на дете и родител, осиновил дете, 
в следосиновителния период. Монито-
рингът, извършван от ОЗД, е формален, 
често без реална подкрепа и чувстви-
телност към миналото на деца и осино-
вители, техните индивидуални травми 
и евентуалните им рефлексии. Със се-
мействата не се работи превантивно, а 
едва след заявен проблем. Натрупаната 
информацията не се обработва и анали-
зира с цел разпознаване на индикатори, 
извеждане на добри практики и проме-
ни в законодателството.

Липсва целеви отпуск при осиновява-
не, независим от възрастта на детето, 
осигуряващ възможност за изграждане 
на качествени връзки в семейството, 

тъй като се ре-
гистрира движе-
ние в положителна 
посока към края 
на годината – 
с намерения за 
законодателни 
промени и тема-
тични срещи, но и 
през 2017 г. оста-
наха неразрешени 
ключови проблеми.

Среден 3,00,

КЪДЕ:

Национална стратегия за детето 2008 – 2018

СРОК:

2018 г.

НАПРЕДЪК:

На 12 декември 2017 МТСП предложи промени и отвори едномесечно обществено 
обсъждане относно отпуск и обезщетение при осиновяване на деца на възраст меж-
ду 0 и 5 години. През месец ноември 2017 г.  беше сформирана работна група  за акту-
ализиране на Програмата за обучение на осиновяващи с възможност за включване 
на заинтересовани страни – НПО. В средата на годината влезе в сила право на баща-
та-осиновител за 15-дневен отпуск при осиновяване, въпреки това да се отнася  само 
за случаите, в които детето е на възраст под 5 години. Работата по проектозакона за 
изменение и допълнение на Семейния кодекс, предизвикал огромен обществен ин-
терес в частта си Осиновяване, от края на 2016 остана без продължение и развитие. 

2.3
ОсИНОвЯвАНЕ И прИЕМНА ГрИЖА 
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42.  Право на изплащане на еднократна 
помощ при осиновяване в размер 
непревишаващ помощта за първо родено 
дете (чл. 6б от Закона за семейните 
помощи за деца, в сила от 01.01.2016 г.)

43.  чл. 163 (9) от Кодекса на труда и чл. 50 ал. 
6 от Кодекса за социално осигуряване, в 
сила от 01.06.2017 г. 

44.  Решение №305 от 28.07.2017 г. на 
Комисията за защита от дискриминация 
по случай на дете на възраст между една 
и две годишна възраст. 

45.  Данни на АСП по ЗДОИ с изх. № 92-00-
0348-1/06.07.2017 г.

задоволяване на специфични нужди 
на детето, свързани с адаптацията му в 
новата среда и ежедневното интензив-
но участие на родителите в този изклю-
чително важен период. Разписаните в 
Кодекса на труда и Кодекса за социално 
осигуряване права за отпуск и обез-
щетения при осиновяване, и предло-
жените от МТСП промени в средата на 
декември, поставят в позиция на дис-
криминация по възраст осиновените 
деца, както и техните родители-осино-
вители, тъй като касаят само децата на 
възраст до 5 години. Тази тенденция се 
запазва и с последните влезли в сила 
решения42, които изключват повишава-
не на еднократната помощ при второ 
и/или трето осиновяване или осиновя-
ване след наличие на биологично дете 
в семейството, както и правото на ба-
щата-осиновител за 15-дневен отпуск 
при осиновяване43, като това отново е в 
случаите, в които детето не е навърши-
ло 5 години. Необходимостта от време и 
обезщетение, осигуряващи възможност 
за изграждане на здрава връзка дете-
родител, е подкрепена от становища на 
специалисти, Омбудсмана на Републи-
ката и решение на Комисията за защита 
от дискриминация44. 

Липсва подкрепа при избор на подхо-
дящ подход за несъздаване, или ако вече 
е създадена, за щадящо разкриване тай-
ната на осиновяване, така че детето да 
не се чувства излъгано и предадено. Да 
му се създаде вярно усещане за равно-
стойност и равноправност в семейство 
и общество. Необходимо е фокусирано 
в тази посока обучение както на канди-
дат-осиновителите, така и на социалните 
работници, доставчиците на социални 
услуги, и на служителите в системата на 
образованието.

Липсват правна рамка и администра-
тивни процедури, които адекватно да 
регламентират както събирането и съх-
раняването на максимално подробна 
информация за биологичните родите-
ли, братя и сестри, така и за регламен-
тиран достъп до нея, който да защитава 

интересите и на трите страни осиновен/ 
осиновител/ биологично семейство, въ-
преки Националната стратегия за де-
тето 2008-2018, т. 2. 3. – осиновяването 
да дава възможност за запазване и раз-
виване на идентичността (етническа, 
религиозна, културна и др.) на детето, 
както и препоръката на Съвета по пра-
вата на човека на ООН за „Въвеждане на 
законодателство, което забранява тай-
ната на осиновяването и да гарантира 
правото на детето да знае своя произ-
ход“.

Агенцията за социално подпомагане про-
дължава, в нарушение на изисквания- 
та на Семейния кодекс, да не изпълнява 
задължението си за създаване на На-
ционална електронна информационна 
система за децата, които могат да бъдат 
осиновени при условията на пълно оси-
новяване (чл.83, ал.1) и на Национален 
регистър на осиновяващи за пълно оси-
новяване (чл.85). 

Вписването на деца в регистрите за 
пълно осиновяване продължава да се 
извършва със закъснение, в нарушение 
на изискванията на Семейния кодекс 
(чл.84, ал.1 и 2 във връзка с чл.93, ал.2 
и 3), с което грубо се нарушава право-
то на детето на стабилна и дългосроч-
на семейна грижа, предвидено в чл. 20 
от Конвенцията за правата на детето.   
Липсва задълбочен качествен и коли-
чествен анализ, както и обосновка на 
причините за намаляване с 10% годиш-
но за последните 3 години, на броя на 
вписаните в Регистъра за осиновяване 
деца, както и за относително ниския 
брой на осиновяванията  при относи-
телно еднакъв брой деца, отглеждани 
извън семейна среда, и относително 
равен брой вписани в Регистъра кан-
дидат-осиновители в същия период45. 
Не се събира информация за ключо-
ви критерии, които Семейният кодекс 
предписва за преценка на законосъ-
образността и целесъобразността на 
осиновяването (възраст на детето, сро-
кове, връзка с биологичното семейство 
и пр.).  

Година 2014 2015 2016 2017

Бр. Деца, вписани в РО към края на годината 2 863 2 611 2 355 2127

Бр. деца осиновени 676 626 556 578

Кандидат-осиновители, вписани в РКО 
към края на годината

1 500 1 542 1 542 1486

2.3  ОСИНОВЯВАНЕ И ПРИЕМНА ГРИЖА
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През месец октомври беше проведе-
на работна среща в рамките на Нацио-
налните информационни седмици на 
осиновяването 2017, организирани от 
Българска асоциация “Осиновени и оси-
новители”, на която освен очертаните 
теми, беше изведен и проблем с  недос-
татъчно  и ясна  информация за процеса 
и процедурите по осиновяване в страна-

та. Необходима е яснота на процедурата 
за осиновяване и прозрачност по време 
на целия процес, за да се осигурят пред-
варително в максимална степен реалис-
тични очаквания и мотивация от страна 
на кандидат-осиновителите.   

ПРЕПОРЪКИ 

 Изготвяне на единна методика и 
стандарт за подготовка на кандидат-
осиновители. Програмата следва да 
осигурява задълбочено разглеждане 
на широк набор аспекти на процеса.

 Изготвяне на специализирано 
обучение на родителите при вто-
ро и/или поредно осиновяване или 
при осиновяване след наличие на 
биологично/и дете/ца в семейството.

 Изготвяне на програма от задъл-
жителни услуги за подкрепа на дете 
и родител, осиновил дете, в след-оси-
новителния период, който да включва 
семейството, социалните работници, 
доставчиците на социални услуги и 
служителите от системата на образо-
ванието.

 Узаконяване на целеви отпуск 
при осиновяване, независим от въз-
растта на детето, както и узаконява-
не право на бащата-осиновител за 
15-дневен отпуск и в случаите, когато 
осиновяването се случва след петата 
година на детето.

 Узаконяване на право на изпла-
щане на еднократна помощ при оси-
новяване в размер, еквивалентен на 
поредността на детето в семейството, 
а не на механизма, по който то е стана-
ло част от това семейство.

 Предприемане на действия за из-
пълнение на препоръката на Съвета 
по правата на човека за въвеждане 
на законодателство, което забранява 
тайната на осиновяването и гаран-
тира правото на детето да знае своя 
произход. Необходимо е да се събира 
и съхранява качествена информация 
за биологичното семейство, както и 
да се разработи подробна админи-
стративна процедура, която да регла-
ментира достъп до тази информация, 
защитавайки интересите на трите 
страни. 

 Гарантиране на прозрачност на 
процедури и процеси от страна на ин-
ституциите –  общодостъпни източни-
ци на информация и публикуване на 
периодична статистически данни за 
профилите на  вписаните в регистри-
те деца и кандидати. Осигуряване дос-
тъп до информация за движението на 
персоналното досие на кандидатите.

 Информационно обезпечение на 
политиката по осиновяване – анализ 
на причините за относително ниския 
брой на осиновявания,  сравнение на 
националните и международните оси-
новявания като брой и особености на 
децата, анализ на тенденциите при 
осиновяване. 
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АНГАЖИМЕНТ 2

„Да се повиши качеството на социалната 
услуга „приемна грижа”

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Приемната грижа е една от основните 
социални услуги, чието развитие спома-
га процеса на деинституционализация 
на грижите за деца в България, и е част 
от парадигмата на прехода от институ-
ционална към грижа в общността, която 
се осъществява в световен мащаб. 

Проект „Приеми ме 2015“, финансиран 
по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ (ОПРЧР) е продъл-
жение на предишния проект „И Аз Имам 
Семейство“, финансова операция „При-
еми ме“. В първата фаза на проектите 
целта беше основно да се наберат опре-
делен брой приемни семейства, докато 
в настоящия програмен период се на-
бляга на качеството на предоставяната 
социална услуга „приемна грижа“. През 
2017 г.  „Приеми ме 2015“, който трябва-
ше да приключи през 2018 г., беше удъл-
жен с още две години. Продължаващото 
финансиране на приемната грижа през 
европейските програми и през некол-
кократно удължаваните проекти, оставя 
нерешени въпроси като:  ефекта от цен-
трализирането на управлението на услу-
гата, възможност на неправителствени-
те организации да предоставят услугата, 
изработване на единен финансов стан-
дарт, както и липса на яснота  кога ус-
лугата ще стане държавно делегирана 
дейност.  

Към 31.12.2017 г. в приемна грижа са 
настанени 2320 деца, от които 2056 са 
в приемни семейства с договор към об-
щина-доставчик по проект „Приеми ме“. 
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 
г. на територията на страната са утвър-
дени нови 165 приемни семейства, кое-
то доведе общият им брой за страната 
до 2426 действащи приемни семейства. 
Този сравнително малък брой показва, 
че не се влага достатъчно ресурс в при-
вличането на нови семейства, както и 
вероятно това привличане не се случва 
по най-добрия начин. Към настоящия 
момент няма национална информа-
ционна кампания за приемната грижа в 
позитивен план –  информирането е на 
парче, епизодично и без ясна визия за 
същността на приемната грижа. Следва 
да се подчертае, че липсата на конкрет-
на дейност в тази посока се случва в  
контекста на силно негативно медийно 
съдържание по темата. 

90% от приемните семейства (2194 се-
мейства) са на договор с доставчик на 
услугата община-партньор по проект 
„Приеми ме 2015“, като останалите 232 
семейства са с доставчик на услуга-
та Дирекция „Социално подпомагане“ 
(ДСП). Продължаващата възможност 
ДСП да влиза в ролята на доставчик съз-
дава сериозен риск от конфликт на ин-

защото в търсе-
не на качествена 
приемна грижа се 
предприеха кон-
кретни мерки, но 
те са на парче и 
липсва цялостна 
визия за развитие-
то на услугата в 
страната в дъл-
госрочен план, а 
ключови проблеми 
останаха неадре-
сирани. 

Слаб 2,50,

КЪДЕ:

План за развитие на приемната грижа 2016-2017

СРОК:

2017 г.

НАПРЕДЪК:

Информационните карти, разработени в рамките на проект „Приеми ме 2015“, съ-
държат данни и информация относно развитието на приемните деца и отчитат 
напредъка в развитието им, промени, нови заболявания или трудности в общото 
им развитие. Относително малък остава броят на приемните семейства в страна-
та. Налице са трудности, свързани с невъзможност да се посрещнат специфични  
потребности на  групи деца, за които настаняванията са по-сложни. 
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тереси между ролята на доставчик, 
от една страна, и ролята на орган за 
закрила, от друга. В същото време 
често се наблюдава спорадична или 
липсваща подкрепа към приемните 
семейства и настанените деца, по-
ради липса на човешки, финансов и 
времеви ресурс в ДСП.  

Следва да се отбележи, че през го-
дината се внедриха някои нови еле-
менти и индикатори за отчитане на 
качеството на предоставяна грижа 
спрямо настанените деца. Информа-
ционните карти, които бяха разра-
ботени в рамките на проект „Приеми 
ме 2015“, съдържат данни и инфор-
мация относно развитието на при-
емните деца и отчитат напредъка 
в развитието им, промени, нови за-
болявания или трудности в общото 
им развитие. Картите се попълват от 
социалните работници от областни-
те екипи по приемна грижа (ОЕПГ) и 
се подават към националния екип по 
проекта в АСП, където информация-
та се обобщава. Този тип информа-
ция е добър формат за отчитане на 
постигнатите резултати с настанени-
те деца. 

При попълването на информацион-
ните карти е налице и форма на дуб-
лиране на работата на социалните 
работници от екипите по приемна 
грижа и социалните работници от  
Отдел „Закрила на детето“ (ОЗД). От 
една страна, социалните работници 
от ОЕПГ подкрепят и контролират 
грижата, предоставяна от прием-
ните семейства, а от друга, отчитат 
развитието на настанените деца, 
което е отговорност и задача и на 
ОЗД. Това на практика е не само дуб-
лиране, но и предпоставка за въз-
никване на разнопосочни послания 
и разминаване в мненията относно 
постигане на най-добрия интерес на 
детето. 

През м. май 2017 г. се актуализира 
формата на годишен преглед на при-
емните семейства, с което се целеше 
да се засилят формите на работа в 
екип между представителите на ОЕПГ 
и ОЗД. Бяха дадени и допълнителни 
методически указания от страна на 
националния екип за управление на 
проекта към всички заинтересовани 
страни в посока екипно обсъждане и 
избор на подходящо приемно семей-
ство, но има случаи и на забавяния 
поради административна и логистич-
ни затруднения. 

През 2017 г. на приемните семейства 
се предостави възможност да полз-
ват индивидуални срещи с външен 
супервайзор. Това е изключително 
положителна стъпка и може да се 
каже, че това е първата форма на ин-
дивидуална грижа спрямо приемни-
те семейства. На места се установяват 
проблеми с липсата на надграждане 
на умения за справяне с деца с труд-
ности в развитието и поведението, 
както и възможности за включване 
в групи за подкрепа, което поставя 
в риск „живота“ на приемното се-
мейство. Следва да се има предвид 
важността от наличие на цялостна 
програма с подкрепящи услуги към 
приемното семейство, включително 
родните деца в него. 

От съществено значение за бъл-
гарския контекст е посрещането на 
специфичните нужди на няколко 
различни конкретни групи деца, вкл. 
децата с увреждания, децата в кон-
фликт със закона, непридружените 
деца бежанци, тийнейджърите в по-
късна възраст и други уязвими гру-
пи, за които настаняванията са като 
цяло по-сложни. Липсват каквито и 
да било мерки за стимулиране и под-
крепа на тези настанявания и те про-
дължават да бъдат много малка част 
от общия брой настанени деца46.

Традиционно към ангажимента за 
приемна грижа, Бележникът про-
следява и развитието на мярката за 
закрила „настаняване при близки и 
роднини“. Независимо от даваните 
сигнали за работа в посока включ-
ването на мярката за закрила „наста-
няване при близки и роднини“ в об-
хвата на социалната услуга „приемна 
грижа“, през 2017 г. не се постигна 
никакъв напредък. Трябва да се има 
предвид, че настанени при близки и 
роднини са 5273 деца, което е поч-
ти толкова колкото настанените във 
всички други форми на алтернатив-
на грижа – институции, резидентни 
услуги и приемни семейства, които 
са 6368 деца. Към момента липсва 
регламентация на предоставянето 
на подкрепа към този вид настаня-
ване и не съществуват начини за 
практическо проследяване на ка-
чеството на грижа, нито форми на 
подкрепа към отглеждащите семей-
ства.

В практиката си доставчиците на ус-
луги попадат на все повече случаи 
на деца, оставени от родителите си 

2320 деца, 
настанени в 
приемна грижа, 
към края на 2017

46.  Към 31.12.2017 г. броят настанени деца 
с увреждания в приемни семейства е 
165; към същия период няма настанени  
деца бежанци или търсещи закрила; 
(решение за предоставяне на достъп 
до обществена информация 04-0022 от 
06.02.2018 на АСП)
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на близки хора, за да работят в чужбина, 
без да бъде добре организирана грижа-
та за децата. Обикновено тези деца ста-
ват обект на внимание след проява на 
висок риск и намеса на службите. Няма 

институция, която да е ангажирана с 
проучването на размерите на проблема 
на децата с родители извън страната и 
организиране на грижата около тях, така 
че да не се стига до ескалация на риска.

ПРЕПОРЪКИ 

 Необходимо е да бъде разрабо-
тена визия и цялостен план за разви-
тието на услугата „приемна грижа“ в 
страната с оглед прецизиране на мо-
дела на предоставяне след  края на 
проект „Приеми ме 2015“. Важно е ви-
зията и планът да стъпят на цялостен 
актуален анализ на услугата с оценка 
на въздействието върху децата, би-
ологичните и приемните родители и  
професионалисти.

 Необходимо е да се прецезират 
ролите на планиране, координиране, 
мониторинг, управление и предоста-
вяне на услугата. Следва да се ограни-
чи  възможността ДСП да е  доставчик 
на услугата, тъй като това предпоста-
вя конфликт на интереси с  ролята на 
орган по закрила.

 Регламентът за участието на НПО 
като партньор на общините или като 
доставчик на цялостната услуга след-
ва да се прецизира как да бъде прило-
жен на практика.

 Настаняването при близки или 
роднини следва да бъде настаняване 
с предлагане на грижа, отговаряща на 
определени стандарти, осигуряване 
на ресурси и наблюдение от службите. 
Необходимо е да се овладее пробле-
мът с деца, чийто родители заминават 
на работа извън страната, а децата 
остават в неформална грижа на други 
хора. 

 Осигуряване на постоянен пакет 
от надграждащи обучителни модули, 
индивидуални и групови супервизии, 
консултиране и групи за подкрепа 
на приемните семейства и на служи-
телите от ОЕПГ, с цел подобряване и 
надграждане на уменията им. Про-
дължаване с формати на текущ мони-
торинг и търсене на обратна връзка 
от приемните семейства и социални 
работници от ОЕПГ за преодоляване 
на конкретни трудности. 

 Развитие на приемна грижа за 
деца със специални нужди – труднос-
ти в поведението, деца с увреждания, 
жертви на насилие и др. Увеличава-
нето на броя на настанените деца със 
специални потребности следва да 
върви с пакет от допълнителна соци-
ална подкрепа и услуги, пряко насо-
чени към детето и семейството, вкл. 
адекватно включване на здравната и 
образователната системи. 

 Необходимост от позитивна кам-
пании на национално ниво за наби-
ране на нови приемни семейства. Ва-
жно е планирането на броя приемни 
семейства, които са необходими, да 
отчита и плановете за закриване на 
специализирани институции. 
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3. 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



Коефициент  
на детска  

смъртност  
(на 1000 

живородени)

Причини за умирания на деца  
под 1 г. през 20162

На 100 хил.  
живородени

Някои състояния, възникващи  
в перинаталния период

315.5

Вродени аномалии, деформации 
и хромозомни аберации

153.9

Болести на дихателната система 63.1

Болести на органите на 
кръвообращението

29.2

Симптоми, признаци и отклонения от 
нормата, некласифицирани другаде

23.1

Външни причини 21.5

Инфекциозни и паразитни болести 13.8

Болести на нервната система 13.8

Раждаемост 

ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 
ДО 16 г.1: 4228   

Починали деца  
на възраст до 1 година

68 083

66 370

65 446

2014

2015

2016

ИНВЕСТИРАНЕ В МАйЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

сТрАТЕГИИ ЗА пОДОБЯвАНЕ НА МАЙчИНОТО И ДЕТсКО ЗДрАвЕ

Инвестиране в здраве

517

434

423

7.6

6.6

6.5

4.0 на 1000

в ЕС 3,69‰

47,9%
от децата  

са с увреждане  
между 51-70%

22,7%
от децата  

са с увреждане  
до 50 %

18,2%
от децата  
са с 
увреждане  
между  
71-90%

11.2%
от децата  
са с увреждане  
над 90%

7. 
Разработване на специ-
ални мерки за задържа-
не на здравните специа-
листи в България.

6.  
Интегриране 

на различните  
услуги – социални, 

здравни, образо- 
вателни и др., в т.ч. 

патронажни грижи за 
бременни и деца.

5.  
Гарантиране на личен 
лекар на всяко дете в 
страната.

1. Реално прилагане 
на заложените в стра-
тегическите документи 
политики и мерки.

2. Информиране за 
профилактични и пре-
вантивни дейности по 

опазване на майчиното 
и детско здраве, 

насърчаване 
 на ранното детско 

развитие.

3. Достъп до качест-
вени и разнообразни 
услуги за всички бре-
менни и деца.

4.  
Мобилност на 
услугите.

8. Създаване на  
Детски здравен  

парк –  обединена  
национална педиа-

трична болница.
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Националната програма за подобрява-
не на майчиното и детско здраве 2014-
2020 (НППМДЗ) представлява публична 
здравна политика, която се радва на из-
ключително високи нива на одобрение 
от страна на гражданското общество и 
специалисти в сферата на здравеопаз-
ването47. На Програмата се възлагат го-
леми надежди за качествена промяна на 
здравните услуги за бременни, родилки, 
бебета, деца и младежи. Програмата 
включва изграждане на 31 здравно-кон-
султативни центрове в областните бол-
ници, интегрирани и индивидуализира-
ни медико-социални услуги за бременни 
и деца в риск, превенция, профилактика, 
ранна диагностика, обучение на специа-
листи, придобиване на най-модерно 
медицинско оборудване, изграждане 
на информационни регистри, които да 
позволят систематично и дългосрочно 
проследяване на здравния статус на па-
циентите. 

Общият бюджет на Програмата за пери-
ода 2014-2020 г. възлиза на близо 130 
млн. лв. 

Според Тригодишния план за действие 
за изпълнение на Националната про-
грама за развитие България 2020 в пе-
риода 2017-2019 г., през 2014-2015 г. от 
Норвежкия финансов механизъм са оси-
гурени 16 776 800 лв. за подобряване на 
качеството на пренаталната диагности-

ка и за периода 2016-2020 още 12 млн. 
лв. За разширяване на обхвата на пре-
доставяните медицински услуги за бре-
менни и деца в риск по Националната 
програма за подобряване на майчиното 
и детско здраве през 2015 г. са осигуре-
ни 4 млн. лв., през 2016: 2,5 млн. лв., през 
2017-2019 г.: 21 млн. лв. (в бюджета на МЗ 
са планирани 6 млн. лв. за изпълнението 
на тази политика през 2017 г.)48

В годишния Отчет за степента на из-
пълнение на утвърдените политики и 
програми на Министерството на здра-
веопазването за 2016 г. обаче, в раздел 
Бюджетна програма „Медико-социални 
грижи за деца в неравностойно поло-
жение, майчино и детско здравеопаз-
ване” изобщо отсъства Националната 
програма за подобряване на майчиното 
и детско здраве, не са отчетени никак-
ви извършени дейности. Единственото 
посочено за годината са извършените 
разходи в размер на 94 467 лв49.  В От-
чета на МЗ за степента на изпълнение 
на утвърдените политики и програми за 
първото полугодие на 2017 г. в раздел 
„Медико-социални грижи за деца в не-
равностойно положение, майчино и дет-
ско здравеопазване” за продукт/услуга 
„Изпълнение на Националната програма 
за подобряване на майчиното и детско 
здраве” има само едно изречение: „Този 
продукт е нов и включва мониторинг 
на изпълнението на Националната про-

поради неспазва-
нето на поетите 
от държавата 
ангажименти за 
активно прилага-
не на въведения 
чрез Национал-
ната програма 
за подобряване 
на майчиното и 
детско здраве ин-
тегриран медико-
социален подход 
към бременните 
жени, новороде-
ните и децата в 
риск. 

Среден 3,00,

КЪДЕ:

Тригодишен план за действие за изпълнение на Националната програма за развитие 
България 2020 в периода 2017-2019 г. 

СРОК:

2019 г.

НАПРЕДЪК:

Приетата още през 2015 г. Национална програма за подобряване на майчиното и 
детско здраве въвежда нова философия на превенция, здравно образование, ранен 
скрининг и синхронизирани институционални действия за подобряване на здравето 
на децата, младежите и семействата. 

3.1
БОЛНИчНА И ДОБОЛНИчНА пОМОщ 

АНГАЖИМЕНТ 1

Разширяване на обхвата на предоставяните 
медицински услуги за бременни и деца в риск

47.   По данни от извършения граждански 
мониторинг върху Програмата, проведен 
през 2017 г. от Сдружение ЛАРГО-
Кюстендил. 

48.   Приложение 4 от Тригодишния 
план за действие за изпълнение на 
Националната програма за развитие на 
България 2020 в периода 2017-2019 г. 
Тези данни противоречат на Отчета за 
ведомствените и административните 
разходи на МЗ за 2017 г., откъдето става 
видно, че планираните средства са в 
размер не на 6, а едва на 2,5 млн. лв.

49.   Стр. 27 от Отчет за степента на 
изпълнение на утвърдените политики и 
програми на МЗ за 2016 г.
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грама за подобряване на майчиното и 
детско здраве”50. От отчета за ведомстве-
ните и административни разходи на МЗ 
за 2017 г. става ясно, че от планирани за 
годината 2 490 000 лв. за изпълнение на 
национални програми към 30.09.2017 г. 
са отчетени едва 27 523 лв. или малко 
над 1% от планираното. 

По данни на МЗ за периода януари-сеп-
тември 2017 г. е проведен неонатален 
слухов скрининг на 42 208 деца (целева 
стойност за годината – 55 000); скрининг 
за оценка на риска от генетични заболя-
вания на 14 601 бременни (при целева 
стойност 30 000); медицински консулта-
ции и домашни посещения – 6 192 (при 
целева стойност 30 000)51. Няма данни за 
проведени национални информацион-
ни кампании, обучения на специалисти-
те от интегрираните здравно-консул-
тативни центрове, активно издирване 
на целевите групи, каквито предвижда 
Програмата.  

Ако се съпоставят официалните данни 
на МЗ за периода септември 2015 – сеп-
тември 2016 г., когато от специалистите 
от Здравно-консултативните центрове 
са проведени 13 230 медицински кон-
султации и домашни посещения, ясно 
се вижда, че капацитетът на центровете 
намалява още повече в сравнение с 2016 
г. Като се раздели това число на броя на 
центровете, излиза, че средно на ден 
един център провежда по една консул-
тация. 

По НППМДЗ през 2017 г. продължава 
дейността на експертните комисии към 
университетски и специализирани бол-
ници в София, Пловдив, Варна, Плевен и 
Стара Загора, които изготвят индивиду-
ални медико-социални планове за деца 
с диабет, вродени сърдечни малфор-
мации, вродени лицеви малформации, 
вродени хематологични заболявания, 
вродени неврологични заболявания, не-
доносени деца, ДЦП. Същевременно все 
още няма изготвена методика за работа-
та на Здравно-консултативните центро-
ве, което води до разностранни модели 
на работа на центровете в страната. Ин-
формацията за центровете трудно дос-
тига до целевите групи, а координацията 
с институциите, които предлагат социал-
на подкрепа, не е ефективна.  

Националната програма за подобряване 
на майчиното и детско здраве безспорно 
е голяма крачка в положителна посока, 
защото въвежда нов подход при грижата 
за бременните и децата. Необходимо е 
да се вземат спешни управленски мерки 
за реалното изпълнение на Програмата. 

През 2017 г. държавата не прие и препо-
ръките на гражданския сектор и специа-
листи по АГ за разширяване на обхвата 
на Наредба 26 от 2007 г. за предоставяне 
на акушерска помощ на здравно неоси-
гурени жени и за извършване на изслед-
вания извън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване на деца и бремен-
ни жени. По данни на НЗОК през 2017 г.52 
по Наредба 26 са отчетени средно по 565 
раждания на месец, което представлява 
намаление с около 100 раждания ме-
сечно в сравнение с предходната 2016 г. 
Същевременно остава проблемът с фра-
пиращия териториален дисбаланс при 
прилагането на Наредба 26 – докато в 
Смолян са отчетени едва 10 раждания, в 
Сливен са 503. Прави впечатление и раз-
минаването между броя на прегледите и 
броя на ражданията – в област Добрич, 
например, са отчетени 165 раждания и 
326 прегледа. Можем да се надяваме, че 
половината от прегледаните по Наредба 
26 са платили здравните си осигуровки 
и са родили като осигурени. Но притес-
нителни са данните от София-град – при 
486 раждания са отчетени едва 2 аку-
шеро-гинекологични прегледа, което 
най-вероятно означава, че бременност-
та на близо 500 жени от този регион не 
е била проследена, което представлява 
огромна заплаха за здравето на бебето и 
майката. 

Гражданският мониторинг53 върху из-
пълнението на Наредба 26 доказва, че 
една непроследена от акушер-гинеко-
лог бременност крие редица рискове, 
които пряко застрашат живота и здраве-
то както на майката, така също и на пло-
да. Здравно неосигурените бременни 
жени биват допълнително поставени в 
неравностойно положение и изолация, 
което противоречи на фундаменталното 
право на всеки човек до достъп до въз-
можно най-висок стандарт на здраве54.   
Наредба 26 на МЗ за здравна помощ за 
неосигурени бременни жени цели да 
предотврати подобна опасност. Но На-
редбата предвижда един-единствен 
акушеро-гинекологичен преглед, който 
е крайно недостатъчен и с нисък обхват 
на приложение. 

50.  Стр. 119 от Отчет за степента на 
изпълнение на утвърдените политики 
и програми на МЗ за 2017 г. 

51.  Информация по ЗДОИ с Изх. N:93-00-
107/12.12.2017, предоставена от МЗ

52.  Информация по ЗДОИ с Решение N:  
РД-19-19/23.01.2018 г., предоставена  
от НЗОК – данните за 2017 г. се отнасят 
за периода януари-септември.

53.  Проведен по Здравната програма на 
фондация Отворено общество. 

54.  Конституция на СЗО: http://bit.ly/VFrPAj

Малко над 1% 
(27 523 лв.) от 
планираните за 
2017 г. разходи  
(2 490 000 лв.) са 
изразходвани за 
изпълнение на 
Националната 
програма за 
подобряване  
на майчиното  
и детско здраве  
през 2017 г.

3.1  БОЛНИЧНА И ДОБОЛНИЧНА ПОМОщ
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се конституира Обществен 
съвет към Националната програма за 
подобряване на майчиното и детско 
здраве с участието на заинтересова-
ните страни, който да следи за упра-
влението на Програмата и изпълне-
нието на предвидените дейности;

 Да се изготви и въведе методика 
за работа на Здравно-консултативни-
те центрове за майчино и детско здра-
ве;

 Да се проведат предвидените 
обучения на специалисти по Нацио-
налната програма за подобряване на 
майчиното и детско здраве;

 Да се изгради единен информа-
ционен портал/сайт, на който да се 
публикува актуална информация за 
дейността и услугите, които предоста-
вят Здравно-консултативните центро-
ве;

 Да се проведат предвидените 
по Програмата национални здравно-
профилактични информационни кам-
пании;

 Да се разшири обхватът на На-
редба 26 за здравна помощ на неоси-
гурени бременни жени с втори про-
филактичен преглед и изследване на 
кръвната група.  

3.1  БОЛНИЧНА И ДОБОЛНИЧНА ПОМОщ
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АНГАЖИМЕНТ 2

Прилагане на комплексен медико-социален 
подход в грижите за децата, в т.ч. деца с 
увреждания и хронични заболявания, и 
подкрепа на техните семейства

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

През последната година броят на освиде-
телстваните деца до 16-годишна възраст, 
на които са признати вид и степен на ув-
реждане, е 4 228 или 4.0 на хиляда. Най-
голям е делът на освидетелстваните деца 
с вид и степен на увреждане от 50 до 70% 
(47.9%). Водещи причини за признати вид 
и степен на увреждане са болестите на 
дихателната система (26.5%), психичните 
и поведенческите разстройства (18.0%), 
вродените аномалии (17.8%) и болестите 
на нервната система (12.1%)55. 

В страната съществуват 8 Центъра за 
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 
деца/младежи с увреждания с потреб-
ност от постоянни медицински грижи с 
общ капацитет 64 места, 1 ЦНСТ за деца 
с увреждания с общ капацитет 9 места, 
както и 128 Центъра за деца и младежи 
с увреждания56.    

Политиката на Министерство на здраве-
опазването (МЗ) по този ангажимент се 
осъществява чрез Националната про-
грама за подобряване на майчиното и 
детското здраве 2014-2020 г. На практика 
ангажиментът се реализира в следните 
направления: Центровете за настаняване 
от семеен тип (ЦНСТ), Здравно-консул-
тативните центрове за майчино и детско 
здраве, Центровете за комплексно об-
служване на деца с увреждания и хро-
нични заболявания, Дневни центрове. 

Здравно-консултативните центрове за 
майчино и детско здраве (ЗКЦМДЗ) реа-
лизират дейностите си  в изпълнение на 
Националната програма за подобрява-
не на майчиното и детско здраве (2014-
2020). В тях е заложено да се предоставят 
специализирани консултации от меди-

цински и немедицински специалисти 
включително и за деца с увреждания, 
деца с хронични заболявания, недоносе-
ни  деца и биохимичен скрининг за бре-
менни жени на място или в дома по иска-
не на лекар от друго лечебно заведение57.

По отношение на Центровете за комп- 
лексно обслужване на деца с уврежда-
ния и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), 
през 2016 бяха направени промени в ме-
дицинския стандарт „Педиатрия“ и беше 
приет Правилник за устройството и дей-
ността на тези центрове. Планирането 
включваше разкриването на такива цен-
трове към големите областни болници 
в страната. Комплексните услуги включ-
ват: подкрепа на семействата на деца с 
увреждания и хронични заболявания 
за назначаване и провеждане на ранна 
диагностика, лечение и медицинска и 
психосоциална рехабилитация; продъл-
жително лечение и рехабилитация на 
деца с увреждания и тежки хронични 
заболявания и обучение на родителите 
им за поемане на грижата у дома; оси-
гуряване на посещения от медицински 
специалисти за оказване на специфич-
ни грижи за деца с увреждания и тежки 
хронични заболявания, отглеждани в 
семейна среда и в социална услуга ре-
зидентен тип; осигуряване на специали-
зирани палиативни грижи за деца. Като 
резултат от дейността на тези центрове 
се очакваше за родителите да има ясна 
пътека къде да се насочат за диагности-
ка, когато има притеснения за здравето 
и развитието на децата, вместо да посе-
щават различни специалисти и болници, 
което е свързано с голям психоемоцио-
нален и финансов стрес. Друга поета 
посока за реализирането на ЦКОДУХЗ е 

предвид липсата 
на интегриран под-
ход и подкрепа за 
децата със специ-
ални потребности 
в ранна възраст и 
развиване на услу-
ги за ранна интер-
венция, липсата на 
действия за раз-
криване на Цен-
трове за комплекс-
но обслужване на 
деца с увреждания 
и хронични заболя-
вания. 

Слаб 2,50

КЪДЕ:

Националната здравна стратегия 2020

НАПРЕДЪК:

Изпълнени са  частично  от заложените/необходимите за изпълнението на ангажи-
мента дейности и се наблюдават положителни резултати, но само там, където има 
пилотни интервенции и подкрепа от външни партньори и донори.

55.  Доклад “Здравеопазване 2017“ на НСИ 
и НЦОЗА – http://bit.ly/2G4TCBb  

56.  Повече информация може 
да бъде видяна в ангажимент 
„Деинституционализация на грижата 
за децата (мрежа от социални услуги в 
общността, програми за напускащите 
специализирани институции, приемна 
грижа и др.)“    

57.  Повече информация за дейността на 
Здравно-консултативните центрове за 
майчино и детско здраве може да бъде 
видяна в ангажимент „Разширяване 
на обхвата на предоставяните 
медицински услуги за бременни и 
деца в риск“   
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трансформирането на определени ДМ-
СГД в ЦКОДУХЗ, но въпреки това към на-
стоящия момент липсват достатъчно и с 
пълен пакет услуги центрове, където да 
се прави ранна диагностика на децата с 
увреждания и хронични заболявания. 

Съгласно предоставената информация 
от МЗ58, в 14 от ДМСГД в страната функ-
ционират дневни центрове за деца от 0 
до 7 години, които осигуряват специа-
лизирана и комплексна подкрепа за  
социална интеграция на деца с увреж-
дания и/или хронични заболявания, 
отглеждани в семейна среда, както и 
ранна превенция на изоставане в пси-
хо-моторното развитие на недоносени-
те деца. В тези центрове се предоставят 
рехабилитационни, психотерапевтични, 
логопедични, образователни и соци-
ални услуги, които са съобразени с ин-
дивидуалните потребности на децата с 
увреждания. Те се предоставят почасово 
или като дневни грижи и са безплатни 
за всички деца, насочени с направление 
от ДСП. Като пример можем да посочим 
ДМСГД Варна, в което се осигурява и ста-
ционарен престой за период от 10 дни 
за комплексна рехабилитация на деца 
с увреждания от цялата страна. Създа-
дени са условия децата да бъдат непре-
къснато със своите родители/придру-
жители. Във  всички дневни центрове 
се извършва диагностика на соматично, 
психично, неврологично, интелектуално 
и речево развитие на децата. Изготвят се 
индивидуални програми за комплексна 
медицинска и психопедагогическа реха-
билитация, както и програми за родите-
лите за работа в домашни условия.  

През 2015 г. бяха разкрити Центрове за 
ранна интервенция на уврежданията в 
48 населени места в  страната, създаде-
ни по проекти на общините-бенефици-
енти на проект „Социално включване“ на 
МТСП, финансиран със заем от Светов-
ната банка. Част от подкрепата за семей-
ството е кризисната интервенция, която 
включва психологическа подкрепа, под-
крепа за кърмене и информация за въз-
можностите за последваща подкрепа, 
още на ниво родилен дом. Превенцията 
е на две нива: превенция на изоставане-
то в развитието на детето и превенция на 
изоставянето на деца с увреждания в ин-
ституции. След приключване на проекта 
дейността им беше преустановена, а в 
единични случаи услугите се трансфор-
мираха в социална услуга, което огра-
ничи достъпа до тях. През 2017 г. само 
част от тези центрове продължиха своя-
та работа, чрез финансиране в рамките 
на процедурата „Услуги за ранно детско 
развитие“, с финансиране от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресур-
си“ (ОП РЧР), която стартира в началото 
на 2016 г.

Извън грижите за децата, родени с недо-
носеност или екстремно ниско тегло, за 
които има медицински риск, недоносе-
ните деца, отглеждани в семейна среда, 
не се проследяват чрез скрининг на раз-
витието. Проследяването и подкрепата 
за развитието на деца в риск до 3-годиш-
на възраст може да предотврати изоста-
ване в развитието им и да спомогне за 
ранно идентифициране на увреждане. 
Там, където има разкрити услуги по ран-
на интервенция, децата могат да бъдат 
насочвани към такива услуги. За целта 
е необходимо съответните социални 
услуги да бъдат припознати от медицин-
ската общност и да постигнат сътрудни-
чество с тях. Единствено така може да се 
постигне комплексен медико-социален 
подход, заложен в Националната здрав-
на стратегия 2014-2020, един от ангажи-
ментите на която са деца с увреждания и 
хронични заболявания.

В страната няма регистър на децата с ув-
реждания, децата – пациенти с хронични 
заболявания, нито регистър на недоно-
сените. Това изключително много затруд-
нява комплексността, която трябва да се 
приложи като подход. Наличието на та-
къв общодостъпен регистър би помогна-
ло за подобряване на междусекторното и 
междуинституционалното сътрудничест-
во и би довело до по-комплексно предос-
тавяне на различни социални и здравни 
услуги за едно дете с увреждане или 
хронично заболяване. Не е решен въп- 
росът за ефективното сътрудничество 
на медицинските и социални служби за 
конкретния пациент. В големите лечеб-
ни заведения не е създаден механизъм 
за осигуряване на комплексно медико-
социално обгрижване на пациентите и 
техните семейства, както и юридическо и 
психологическо консултиране.

И през 2017 г. бяха предложени и при-
ети промени в Правилника за дейността 
и организацията на работа на Център 
„Фонд за лечение на деца“, спрямо кои-
то НМД изрази отново притесненията, 
че предложените промени не са в най-
добрия интерес на децата и техните 
родители, както и че не биха довели до 
положителни резултати. Опасенията ни 
бяха свързани с липсата на решения по 
ключови проблеми като осигуряване на 
достъп до лечение, облекчаване на про-
цедурите, обективност при изготвяне на 
експертните становища, ясна отговор-
ност на ангажираните лица, публичност 
и прозрачност на работата на фонда.  

58.  Писмо с Изх. N: 91-0093/22.12.2017 
г. от МЗ, относно: Предоставяне на 
информация във връзка с подготовката 
на Бележник 2018: Какъв е средният 
успех на държавата в грижата за 
децата? 

В страната 
съществуват 
8 Центъра за 
настаняване 
от семеен тип 
(ЦНСТ) за деца/
младежи с 
увреждания 
с потребност 
от постоянни 
медицински 
грижи с общ 
капацитет 64 
места, 1 ЦНСТ 
за деца с 
увреждания с 
общ капацитет 
9 места, както и 
128 Центъра за 
деца и младежи 
с увреждания.
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ПРЕПОРЪКИ 

 Прилагане на интегриран подход 
на подкрепа към детето и семейство-
то му – синхронизиране на здравните 
услуги и лечение с услугите по ранна 
интервенция и социалните услуги; 

 Укрепване на капацитета на нор-
мативно създадените Центрове за 
комплексно обслужване;

 Провеждане на задължителен 
скрининг на ранното детско разви-
тие 0-3 години от педиатър и/или при 
постъпване в детско заведение, с цел 
ранно откриване на проблеми/специ-
фични нужди на развитието;

 Съобщаването на информацията 
за детето, при наличие на увреждане 
или неблагоприятна прогноза, към 
родителите да се извършва по хума-
нен, щадящ и зачитащ правата на чо-
века начин;  

 Насърчаване контакта между 
новородени със или без увреждания 
и техните родители чрез: ежедневни 
свиждания, включване на майките в 
ежедневните грижи за бебето, въвеж-
дане на условия за „Кенгурова грижа“ 
и кърмене на бебето; 

 Обособяване на семейни стаи 
към всяко болнично заведение;

 Създаване и поддържане на 
единни регистри на децата с уврежда-
ния, с хронични заболявания, за недо-
носените деца и за децата със специ-
ални потребности.
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АНГАЖИМЕНТ 3

Утвърждаване на модела на здравни медиатори 
като предпоставка за подобряване на достъпа  
до здравни грижи на уязвимите групи

Област на въздействие: Разработване и 
въвеждане на специфични дейности за рискови 
групи.

ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Професията здравен медиатор (ЗМ) 
беше въведена в България като инова-
тивна практика за подобряване достъпа 
до здравни грижи сред уязвими групи 
от граждански организации през 2001 г. 
През 2007 г., благодарение на усилия-
та на Министерството на здравеопаз-
ването, Министерството на труда и 
социалната политика, Дирекцията по 
етнически и демографски въпроси към 
Министерския съвет и не на последно 
място на неправителствените организа-
ции, работещи в тази сфера, петдесет и 
седем здравни медиатори са назначени 
на работа в тридесет общини чрез деле-
гиран бюджет. Намерението за институ-
ционализирането на новата професия 
“здравен медиатор” е ясно определена 
национална политика и съществува в 
Националния класификатор на профе-
сиите, с приета длъжностна характерис-
тика на здравния медиатор. Здравните 
медиатори са назначени на работа към 
общините и обслужват квартали и/или 
населени места, в които живеят уязвими 
общности. В същото време, средствата 
за заплатите им се превеждат с делеги-
ран бюджет от Министерство на финан-
сите като със стандартите за държавно-
делегирани дейности. 

Поради неуреден нормативен статут на 
ЗМ и недостатъчна ангажираност, включ-
ването на ЗМ на местно ниво продължа-
ва да зависи от благоразположението на 
кмета, а не от нуждите на уязвимите гру-
пи. В редица общини на ЗМ не се осигу-

рява адекватно работно място и достъп 
до компютър и интернет – задължителни 
условия, необходими за качествено из-
вършване на работата на ЗМ, осигурява-
не на редовна отчетност, възможности 
за комуникация и достъп до информа-
ция и знания. Съществуващите пропуски 
в механизма за назначаване, отчитане, 
мониториране и анализиране напредъ-
ка на ЗМ създава редица препятствия и 
трудности при утвърждаването на ЗМ и 
затруднява достъпа до качествено здра-
веопазване за уязвимите групи. 

По отношение на разкриване на нови 
работни места за здравни медиатори 
има създаден механизъм, който обаче 
се инициира и координира основно от 
Националната мрежа на здравните ме-
диатори (НМЗМ), а не от заинтересовани 
страни като общините и РЗИ, между кои-
то няма добра координация. Данните 
показват, че всяка година се разкриват 
нови работни места за около 20 здравни 
медиатори и в този смисъл поетият анга-
жимент от Министерство на здравеопаз-
ването за утвърждаване на модела в пе-
риода 2016-2018 г. чисто количествено 
продължава да се изпълнява. 

Безспорно МЗ в последните години в 
партньорство с НМЗМ, Регионалните 
здравни инспекции (РЗИ), Национален 
съвет по етнически и интеграционни въ-
проси към МС (НСЕИВ), Министерство на 
финансите (МФ) и др. пое водеща роля в 
утвърждаване модела на ЗМ. 

Прилаганата поли-
тика се осъщест-
вява, но на норма-
тивно ниво няма 
все още постиг-
нати конкретни 
резултати, макар 
и да са предпри-
ети стъпки в тази 
посока. Моделът 
на здравния меди-
атор е утвърден, 
доказал своята 
ефективност както 
на местно, така 
и на национално 
ниво.

Добър 3,50

КЪДЕ:

Тригодишен план за действие за изпълнение на Националната програма за развитие 
България 2020 в периода 2016-2018 г.

НАПРЕДЪК:

През 2017 мрежата от здравни медиатори се разшири с нови 20 работни места. Ра-
ботещите здравни медиатори в страната през 2016 са 195 в 110 общини в 26 области, 
а през 2017 са утвърдени 215 работни места за здравни медиатори в 116 общини. 
Здравно-медиаторната програмата през 2017 покри 27 от общо 28 области от тери-
торията на страната. 
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През 2017 г. беше определен и експерт- 
професионалист в МЗ, който отговаря 
директно за всички дейности, които са 
свързани с работата и утвърждаването 
на модела на ЗМ на национално ниво.

През 2015 и 2016 година НМЗМ аларми-
ра всички заинтересовани институции 
за липсата на разработени указания/
правила за избора, работата и отчитане-
то на здравните медиатори, които да се 
регламентират от МЗ. През 2017 година 
МЗ пое ангажимент в Закона за здравето 
да бъде включена позицията на ЗМ при 
провеждане на политики в областта на 
здравната профилактика сред уязвими 
групи на местно ниво. Това е сериозна 
стъпка, за да се създаде впоследствие 
и нормативна уредба, която да урежда 
всички въпроси, свързани с назначава-
нето, работата и отчитането на ЗМ.

В Тригодишния план за действие за из-
пълнение на Националната програма за 
развитие България 2020 в периода 2016-
2018 г. отново като основен индикатор 
за успех е заложен броят на ЗМ, което 
не може да бъде единственият индика-
тор, по който да се измерва качеството 
на дадена услуга. Няма напредък и по 
осигуряване и извършване на монито-
ринг на работата на ЗМ. Отчетите на ЗМ 
не се анализират нито от общините, нито 

от заинтересованите министерства. Това 
поставя в известен риск поетия анга-
жимент и застрашава устойчивостта на 
един успешен модел на работа в най-
уязвимите общности. 

Обучението на нови ЗМ във Факултета 
по обществено здраве към Медицин-
ския университет в София е подкрепено 
от МЗ, включително осигуряването на 
общежитие на обучаващите се нови ЗМ 
в София, но това е твърде символична 
подкрепа. Средствата за обучения на 
нови ЗМ се осигуряват от общините или 
от донорски организации. Държавата в 
намерението си да утвърждава и разши-
рява мрежата от ЗМ досега не е поемала 
ангажимент за финансирането на такса-
та за обучение на нови ЗМ, което прави и 
тази практика неустойчива. Всяка година 
НМЗМ играе основна роля и при сфор-
миране на нови групи от ЗМ за обучение, 
като участва в конкурсите за избор на 
ЗМ със свои представители – като гарант 
за прозрачен и справедлив избор на 
нови ЗМ. В същото време НМЗМ отчита 
редица случаи на политически уволне-
ния на ЗМ, както и на опити за избор на 
кандидати, „удобни“ за общините. В този 
смисъл регламентирането на избора на 
ЗМ от комисия с широко представител-
ство е ключово за запазване качеството 
на програмата.

ПРЕПОРЪКИ 

 Разработване на подробни ука-
зания за работата на ЗМ с ясни про-
цедури за включване на нови общини 
и нови здравни медиатори в програ-
мата; избор на нови ЗМ чрез конкурс; 
осигуряване на работно място и до-
бри условия за работа; 

 Делегиране на дейности на не-
правителствени организации, свърза-
ни с разширяването на мрежата от ЗМ, 
вкл. извършване на мониторинг и ана-
лиз на постигнатите резултати от ЗМ 
и ефекта върху предоставяните от тях 
услуги за най-уязвимите общности;

 Подобряването знанията и 
информацията на общинските ад-
министрации по отношение на на-
ционалните политики в областта на 
здравеопазването с цел по-ефективно 
прилагане на местно ниво;

 Популяризиране на ролята на ЗМ 
и ефекта от тяхната работа сред об-
щинските администрации и всички за-
интересовани страни на местно ниво. 

Година Брой обучени нови 
здравни медиатори

Брой наети на работа 
здравни медиатори

2016 53 195

2017 38 215

2018 35 230
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Въпросите на детското психичното 
здраве са комплексни и следва да се 
разглеждат през интегриран подход и 
добра координация между няколко от-
делни системи – здравеопазване, обра-
зование, социална закрила, отразени в 
няколко стратегически документа и нор-
мативни актове.  

В Националната стратегия за детето 
2008-2018 г.  изрично се посочва, че  
психичното здраве на децата е значим 
обществен проблем за страните от ЕС, 
включително за България. Особено кога-
то говорим за детското психично здраве, 
е необходимо да се съобразим с препо-
ръките от  извършената външна оценка 
на изпълнението на Националната стра-
тегия за детето и те да се вземат предвид 
в процеса на планиране със следващата 
Стратегия за детето и семейството. В нея 
трябва да се заложат мерки за интегри-
ран подход на системите към детето и 
семейството, от които очакваме да има 
подобряване на психичното здраве на 
децата и тяхната добра житейска реали-
зация. Бъдещите мерки трябва да пови-
шават капацитета на основните системи 
около детето – семейство и училище, 
пряко влияещи върху формирането на 
детската личност и психичното здраве 
на децата. 

Стратегическата рамка на политиката 
на здравеопазването за подобряване 
на здравето на нацията (2014-2020) е 
друг ключов документ за промени в ка-
чеството на здравната грижа у нас. Той 
поставя фокус върху необходимостта от 
междусекторно сътрудничество. Ос-
новен въпрос, който многократно е по-
ставян в доклади на водещи специалисти 
по детско психично здраве у нас, е свър-
зан с решението дали детското психично 
здраве да бъде част от обща политика за 
психичното здраве на възрастните, или 
да бъде отделна област. Този въпрос все 
още не е обект нито на професионално, 
нито на публично обсъждане. Полити-
ките в Националната здравна стратегия 
включват промоция на психичното здра-
ве, превенция на депресията и самоу-
бийствата, борба срещу стигматизацията 
и социалното изключване в рамките на 
общата грижа за възрастните. Специал-
но внимание върху децата е обърнато в 
политики за майчино и детско здраве и 
за училищно здравеопазване. Акцентът 
продължава да бъде върху физическото 
здраве, храненето и спорта и в по-мал-
ка степен е обхванато психосоциалното 
развитие и благополучие.59

Напредъкът в системата на здраве-
опазване с два ангажимента в бол-

В здравеопазване-
то и образованието 
има отделни еле-
менти към поли-
тиката за добро 
детско психично 
здраве, но все още 
няма достатъчно 
допирни точки 
между трите сис-
теми – здравео-
пазване, социална 
закрила и образо-
вание. Има отделни 
мерки за подобря-
ване на работата 
на системите, по-
скоро „две по две“.

Среден 3,00

КЪДЕ:

Национална стратегия за детето 2008-2018 г.

НАПРЕДЪК:

Предприети са действия за изпълнение на ангажимента и регламентирането на раз-
лични услуги, но липсва комплексен и интегриран подход към нуждите на децата и 
родителите. Напредъкът показва по-ясно очертаване на областта на детското разви-
тие в отделните секторни политики и услуги като допълваща правата на детето. През 
тази призма фокусът на внимание се премества  върху условията на средата, в която 
живее детето – семейство, училище, приятели. Където професионалните интервен-
ции имат индивидуализиран подход и подкрепят превенция на психично-здравните 
неблагополучия, се отварят възможности за позитивни изходи за бъдещето на обхва-
натите деца.

3.2
псИхИчНО ЗДрАвЕ  

АНГАЖИМЕНТ 1

Въведени програми за психичноздравно 
благополучие на децата, включително 
превантивни програми от грижи за деца с 
психични разстройства и техните семейства 

59.  В документите не се отделя специално 
внимание на психичното здраве и 
помощта при психични разстройства. 
Въпреки наличието на стратегически 
документи за здравна реформа, 
трябва да се отбележи, че реформата в 
психиатрията, приета от държавата още 
през 2007 г., не е продължила своето 
развитие след приемането на България в 
ЕС, независимо от поетите ангажименти. 
Като основание за това заключение е и  
доклад на The Economist Intelligence Unit, 
в който България е на последно място в 
Европа (от 30 европейски държави) по 
грижа за психично болните. 
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ничната и доболничната помощ има 
влияние върху психичното здраве на 
децата – разширяване обхвата на пре-
доставяните медицински услуги за 
бременни и деца в риск в Тригодишен 
план за действие за изпълнение на 
Националната програма за развитие 
България 2020 в периода 2017-2019 
г. и  прилагане на комплексен медико-
социален подход в грижите за децата, в 
т.ч. деца с увреждания и хронични забо-
лявания, и подкрепа на техните семей-
ства в Националната здравна стра-
тегия 2020. Двата ангажимента имат 
непряка връзка с детското психично 
здраве, но подкрепата за грижещите се 
в обкръжението на детето има ефекти 
и влияние върху развитието на детето, 
защото повишава ролята на защитните 
фактори в средата. Тази посока на дър-
жавната политика е по-ясно изразена в 
Плана за изпълнение на Националната 
здравна стратегия 2020, в който към 
дейностите по мярката за повишаване 
на обхвата, мониторинг и контрол на 
превантивните и профилактичните дей-
ности за бременни и деца са включени 
две много важни задачи: 1.1.4.3. Раз-
работване на скрининг инструмент на 
базата на стандартите за ранно детско 
развитие 0-3 години и 1.1.4.4 Предоста-
вяне на подкрепящи услуги в това чис-
ло на интегрирани междусекторни ус-
луги в общността или в домашна среда, 
услуги за ранно детско развитие, услуги 
за превенция и ранна интервенция за 
деца. Един специфичен акцент в Плана 
е върху качеството на грижите в родил-
ните, неонатологичните и педиатрич-
ните структури, адаптирани към емо-
ционалните потребности на майките, 
бебетата и семействата като цяло, чрез 
осигуряване на условия за неразделяне 
на майката и бебето при раждане или 
болничен престой, включване на пси-
холог и социален работник в лечебните 
заведения, мултидисциплинарна екип-
на работа и обучения на персонала за 
превенция на изоставянето на деца на 
ниво родилен дом. Друг акцент с ефект 
върху детското психично здраве е по 
отношение на грижите и психологиче-
ското консултиране на родителите по 
въпросите за недоносено дете. Третият 
акцент в Плана се отнася до дейности, 
които са предназначени за грижи за 
бременни с патологична бременност и 
деца с увреждания и хронични заболя-
вания. Всички тези помагащи дейности 
оказват въздействие върху цялостното 
развитие на детето, като много по-яс-
но очертават областта на емоционал-
ното развитие на детето и значението 
на специализираната подкрепа от не-
медицински специалисти, които имат 

различна перспектива за детето с по-
следици за бъдещото му развитие. За 
съжаление тези мерки не са обща прак-
тика за страната, а по-скоро острови на 
добри практики.

Независимо от полаганите усилия, пси-
хиатричната помощ за деца у нас про-
дължава да страда от недостиг на спе-
циалисти, програми и услуги в подкрепа 
на децата и родителите. Във всеки об-
ластен град следва да има кабинети по 
детско-юношеска психиатрия, т.е. те да 
са поне 28 на брой, а за момента амбу-
латорните центрове са едва 7 (в София, 
Варна, Русе, Пловдив, Търговище, Кюс-
тендил и Плевен). Именно тези кабине-
ти трябва да осъществяват първичната 
психиатрична помощ за деца в общност-
та – диагностика, превенция, насочване 
към специалисти от свързаните профе-
сии, работа с родителите и др. В момента 
в страната стационарни легла за деца с 
психични разстройства има само в Со-
фия, Варна и Търговище. 

Специално внимание следва да се 
обърне и на липсата на специфични 
политики и програми за превенция на 
зависимостите сред деца, включително 
и на развитие на услуги за подкрепа и 
преодоляване на неблагоприятните за 
психичното и физическото здраве по-
следствия от употребата на психоактив-
ни вещества. 

Напредък на държавата в областта 
на детското психично здраве има по 
отношение на въвеждането и при-
лагането на новите образователни 
политики за подкрепа за личностно 
развитие и приобщаващо образова-
ние в регламентите на Закона за преду-
чилищното и училищното образование 
(ЗПУО). В отговор на запитване от НМД, 
МОН60 посочва, че за прилагането на 
скрининга при 3 и 3 и половина годиш-
ните деца в детските градини са обуче-
ни 1800 психолози, логопеди и учители 
от 69 детски градини в страната. Друга 
област от системата, директно свързана 
с детското психично здраве, е справя-
нето с тормоза и насилието в училище. 
Ангажиментът на държавата за изра-
ботване на критерии и индикатори за 
оценка на работата по случаи на наси-
лие над деца към Плана за действие към 
Националната програма за превен-
ция на насилието и злоупотребата с 
деца (2017-2020) е осъществен чрез 
актуализиране на Механизма за про-
тиводействие на училищния тормоз. 
Действията на държавата още включат 
планиране на увеличаване броя на пси-
холозите и педагогическите съветници 

60.  Писмо с изх. N: 18-580/17.11.2017 г. от 
МОН във връзка с подготовката на 
„Бележник 2017: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“

3.2  ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
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ПРЕПОРЪКИ 

 Извеждане на детското психично 
здраве като отделна политика, а не 
като част от общото психично здраве 
на възрастните. Остава и препоръката 
от миналогодишния Бележник 2017 за 
необходимост от данни за психично-
то здраве на българските деца, която 
следва да влезе в дневния ред на дър-
жавата и да се включи в новата Страте-
гия за детето и семейството; 

 Да се разработи концепция за ин-
тегрирани услуги, която да обедини в 
обща философия, подходи и коорди-
нация различните системи – здравна, 
социална, образователна, правосъд-
на, за развиването, прилагането и 
предоставянето на интегрирани услу-
ги;

 Развитието на детето в ранната 
възраст следва да е приоритет в пси-
хично-здравната политика; 

 В образователната система да се 
очертаят и изяснят точните функции, 
мястото и ролята на двата вида спе-
циалисти – психолози, педагогически 
съветници, както и на социалните ра-
ботници в образованието за целите на 
психичното здраве на децата в детска-
та градина и в училище. Спрямо децата 
следва да се прилагат алтернативни 
начини на подкрепа, информирани от 
психично-здравните им неблагополу-
чия и специфики на детското развитие, 
а не да се третират трудностите в пове-
дението им със санкции и наказания;

 Подобряване на превенцията и 
проактивните подходи на работа в об-
разователната сфера от гледна точка 
на разпознаването на деца с травма-
тичен опит, с емоционални и поведен-
чески проблеми, жертви на насилие 
или които живеят в среда с множество 
комплексни рискови фактори. 

през 2018 година. Към тази част от ра-
ботата е добавен ангажимент и по отно-
шение на случаите на насилие над дете 
от страна на възрастните, които работят 
в учебните заведения. 

В практиката има много нерешени въ-
проси с прилагането на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие, осо-
бено чрез променените регламенти на 
Наредбата за приобщаващо образова-
ние. Засилването на подхода на санк-
циониране (посочено в отговора на 

МОН като целенасочено действие) не 
само че не решава ситуациите на учи-
лищен тормоз, но и на практика създа-
ва объркване в системата за отговорите 
към деца и ученици с емоционални и 
поведенчески проблеми и с предизви-
кателно поведение, включително деца 
и ученици със специални образовател-
ни потребности. За последното свиде-
телстват множеството случаи на деца, 
които достигат до широката обществе-
ност и стават обект на публични обсъж-
дания и коментари. 

Амбулаторните 
центрове за 
деца в страната 
са едва 7  
(в София, Варна, 
Русе, Пловдив, 
Търговище, 
Кюстендил и 
Плевен).

3.2  ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Върху детската смъртност пряко влия-
ние оказват комплексни фактори като 
жизнения стандарт, ефективността и 
качеството на прилаганите политики 
и здравно-социални мерки, социално-
икономически и културни фактори, не-
посредствено обвързани с бедността и 
социалната изолация, които влияят вър-
ху достъпа до здравни услуги и квалифи-
цирана лекарска помощ.     

В отговор на изпратено от Националната 
мрежа за децата заявление по Закона за 
достъп до информация, Министерство 
на здравеопазването изпраща следната 
информация61: „Следва да се отбележи, 
че през последните години има ясно из-
разена тенденция на намаляване на този 
коефициент, като достигнатото равнище 
на детската смъртност през 2016 г. е най-
ниското в цялата история на демограф-
ската статистика в България.” 

В Националната здравна стратегия 2020 
са определени националните здравни 
цели за устойчивото подобряване на 
здравето на българските граждани във 
всички възрастови групи. С оглед факта, 
че средното ниво на детската смъртност 
за периода 2010-2014 г. е 8.1 на 1000 
живородени деца, като най-висок е бил 

през 2010 г. – 9.4, една от целите е сни-
жаване на смъртността при децата от 
0-1-годишна възраст до 6.8 на 1000 жи-
вородени деца. Данните за отчетените 
през 2016 г. стойности на показателите 
показват, че най-значим е напредъкът 
по постигане на националните здравни 
цели за намаляване на смъртността в 
детските възрастови групи. Заложената 
цел в Националната здравна стратегия 
„Снижаване на смъртността при децата 
от 1-9-годишна възраст до 0.24 на 1000“ 
е достигната, тъй като през 2016 г. тя е 
0.20‰, като този показател през 2014 г. е 
бил 0,23‰, а през 2015 г. 0,25‰62, но ос-
тава по-висок от съответния показател 
за ЕС (0.12‰).

Постигането на този напредък се дължи 
на множество фактори, част от които е и 
провежданата от Министерство на здра-
веопазването общодържавна политика 
и изпълнението на мерките, залегнали в 
основни стратегически документи: Кон-
цепция „Цели за здраве 2020“, Национал-
на здравна стратегия 2020, Национална 
програма за развитие: България 2020 
и Националната програма за реформи. 
Част от тях са свързани с разширяване 
на обхвата и повишаване качеството на 
предоставяните медицински услуги за 

защото целта 
е постигната 
по отношение 
на детската 
смъртност общо 
за страната, 
но показателят 
продължава да е 
доста по-висок в 
някои градове, в 
селските райони 
и области и по-
висок от средния 
за страните в 
Европейския съюз.

Добър 4,00,

КЪДЕ:

Програма за устойчиво развитие до 2030 г. Цел 3. Осигуряване на здравословен жи-
вот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст.

НАПРЕДЪК:

Достигната е целта по отношение на коефициента на детската смъртност общо за 
страната. Работи се по Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020 
и по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-
2020, но няма напредък по отношение намаляване на коефициента в определени 
области на страната. Смъртността при децата от 1-9-годишна възраст е намаляла до 
0.20‰, като и тази цел е достигната.

3.3
ДЕТсКА сМЪрТНОсТ 

АНГАЖИМЕНТ 1

Прекратяване до 2030 година на предотвратимите 
смъртни случаи на новородени и деца до 
5-годишна възраст, като всички страни ще 
имат за цел да снижат неонаталната смъртност 
до най-много 12 на 1000 живородени бебета и 
смъртността на деца до 5-годишна възраст до 
максимум 25 на 1000 живородени деца

61.  Информация по ЗДОИ с изх. N: 43-00-
108/18.12.2017 г., предоставена от МЗ 

62.  Писмо с изх. N: 91-00-93/22.12.2017 г. 
от МЗ във връзка с подготовката на 
„Бележник 2018: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“
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63.  Информация по ЗДОИ с изх. N: 43-00-
108/18.12.2017 г., предоставена от МЗ

64.  Доклад на НСИ, „Население и 
демографски процеси 2016 г.“:  
http://bit.ly/2nyobar

65.  Доклад на ЕК „Състояние на здравето в ЕС. 
Здравен профил за България 2017 г.“: 
http://bit.ly/2DRAUAh

66.  Информация по ЗДОИ с изх. N: 43-00-
108/18.12.2017 г., предоставена от МЗ 

67.  Информация по ЗДОИ с изх. N: 91-00-
93/22.12.2017 г., предоставена от МЗ 

бременни, родилки и деца чрез проме-
ните в Наредба № 2/2016 г. за основния 
пакет здравни дейности, гарантирани от 
бюджета на НЗОК и Наредба № 8/2016 г. 
за профилактичните прегледи и диспан-
серизацията, които гарантират достъпа 
на здравноосигурените лица до необхо-
димата им медицинска помощ в извън-
болничната и болничната система. Чрез 
Закона за бюджета на НЗОК през 2017 г. е 
осигурено финансиране за 100% обхват 
на изпълняваните програми „Майчино 
здравеопазване“ и „Детско здравео-
пазване“, които гарантират достъпа на 
здравноосигурените лица до необходи-
мата им медицинска помощ в извънбол-
ничната и болничната система. Извън 
обхвата на задължителното здравно 
осигуряване Министерство на здравео-
пазването продължава да осигурява до-
пълнително финансиране за:63  

• лечение на деца, родени с недоносе-
ност или екстремно ниско тегло без друг 
медицински риск до достигане на 2100 г, 
когато продължителността на лечението 
и преходните грижи надвишава мини-
малния престой, заплащан от НЗОК по 
клинични пътеки и клинични процедури 
за интензивно лечение;

• лечение на новородени деца със забо-
лявания, налагащи лечение и преходни 
грижи до отпадане на медицинския риск 
с продължителност, надвишаваща мини-
малния престой, заплащан от НЗОК по 
клинични пътеки и клинични процедури 
за интензивно лечение;

• лечение на новородени деца с вроде-
ни сърдечни малформации, претърпели 
сърдечна оперативна интервенция до 
навършване на 1-годишна възраст, ко-
гато продължителността на лечението 
и постоперативните грижи надвишават 
минималния престой, заплащан от НЗОК 
по клинични пътеки и клинични проце-
дури.

Данните на Националния статистически 
институт в публикацията „Население 
и демографски процеси 2016“64 по от-
ношение на детската смъртност сочат, 
че „през 2016 г. в страната са починали 
423 деца на възраст до една година, а 
коефициентът на детска смъртност е 
6.5‰. В сравнение с данните от  2001 
г. /с коефициент на детска смъртност 
14.4‰/, 2005 г. /10.4‰/ и 2015 г. /6.6‰/ 
България е постигнала заложената цел 
в Програмата за устойчиво развитие 
2030 (12‰) средно за страната. Трево-
жен е фактът, че в области като Ямбол 
(12.9‰), Кюстендил (12.8‰), Монта-
на(14‰), Стара Загора (12.2‰) и Пле-

вен 10.5‰ средният коефициент за об-
ластта надхвърля 10‰. В градовете на 
област Ямбол е даже 15.7‰, а в селата 
в област Пазарджик – 12.4‰ и в област 
Сливен – 12.4‰. Специален и по-под-
робен анализ следва да се извърши по 
отношение на коефициента в област 
Кюстендил, тъй като през 2015 г. той е 
бил 3.2‰ и само за една година се по-
качва до 12.8‰. В регионален аспект 
през 2016 г. в общо тринадесет области 
коефициентът на детска смъртност е 
по-нисък от средния за страната, като 
най-нисък е в областите Разград – 2.1‰ 
и София град – 2.5‰. В същата публика-
ция се откриват данни и за коефициен-
та на детската смъртност по градове и 
села, като разликата е значителна. При 
градовете средната стойност на коефи-
циента е 5.8‰, докато за селата е 8.5‰. 

И в „Бележник 2017“ бе дадена препо-
ръка да се обърне специално внимание 
на областите, в които коефициентът на 
детската смъртност е почти двойно 
по-висок от средния за страната. Този 
проблем не е убягнал и от изследовате-
лите, работили по доклада на Европей-
ската комисия „Състояние на здравето 
в ЕС. Здравен профил за България 2017 
г.“65: „Детската смъртност е с над 80% 
по-висока от средната за Европа (6,6 
смъртни случая на 1 000 живородени 
спрямо 3,6 през 2015 г.). Нещо повече, 
през 2016 г. в региона с най-лоши по-
казатели (Ямбол) е регистрирана дет-
ска смъртност, която е шест пъти по-
висока от тази в региона с най-добри 
показатели (столицата София), (Нацио-
нален статистически институт, 2017 г.)“. 
На зададения от Националната мрежа 
за децата въпрос „Какви конкретни 
действия са предприети през 2017 г. в 
регионите с най-висок коефициент на 
детска смъртност?“, бе отговорено, че 
в тези области се изпълняват всички 
изброени мерки, които се предприемат 
и в другите области66. От отговора ясно 
личи, че Министерство на здравеопаз-
ването не предприема и няма да пред-
приеме някакви по-специални мерки в 
тези критични области.

Въпреки изразената тенденция към 
снижаване, следва да се отбележи, че 
детската смъртност все още е по-висока 
спрямо достигнатите средни стойности 
на показатели в ЕС (3.69‰)67. Перина-
талната детска смъртност през 2016 г. се 
повишава до 9.8 ‰, докато през 2015 г. е 
9.1 на 1000 родени деца спрямо 10.4‰ 
през 2014 г., при среден показател за 
ЕС (6.09‰). Показателят за мъртвораж-
даемостта през 2016 г. се повишава до 
7.11‰, докато през 2015 г. е бил 6.3‰ и 

Значителна  
е разликата в 
коефициента 
на детската 
смъртност в 
градовете и 
селата. 

При градовете 
средната 
стойност е  
5.8 промила, 
докато  
за селата 
е 8.5 промила.
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продължава да бъде по-висок от средна-
та стойност за ЕС, която е 4.81‰. 

Благоприятни тенденции се установя-
ват по отношение на другите повъзрас-
тови показатели за детска смъртност: 
неонатална и постнеонатална, които 
показват устойчива тенденция на нама-
ление, макар че все още остават по-ви-
соки от средните стойности за ЕС. Нео-
наталната детска смъртност след 2000 
г. показва тенденция за намаляване и 
достига през 2016 г. до 3.9‰, докато 

през 2015 г. е 4.0‰. Средната стойност 
в ЕС е 2.52‰. Постнеонаталната детска 
смъртност запазва същата стойност 
както и през 2015 г.  – 2.6‰, докато 
средната стойност за ЕС е около 1.16‰. 
Най-честите причини за смъртността на 
децата до 1-годишна възраст са заболя-
вания, включени в групите „Някои със-
тояния, възникващи през перинаталния 
период“ и „Вродени аномалии (пороци 
на развитието), деформации и хромо-
зомни аберации“.

ПРЕПОРЪКИ 

 Приоритетно по различните 
програми и проекти да се реализи-
рат целенасочени дейности, които да 
доведат до намаляване на детската 
смъртност в областите и населените 
места, където тя е най-висока;

 Реализиране на планираните 
дейности по различните планове и 
програми, свързани с майчиното и 
детско здраве и ежегодното им пуб-
личното отчитане.

3.3  ДЕТСКА СМЪРТНОСТ
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4. 
ОБРАЗОВАНИЕ



Затворена в себе си и централи-
зирана, ограничава участието на 
учители, ученици и родители.

Няма цялостна стратегия за развитие. 
Качеството зависи от случайни факто-
ри и отделни личности. Голяма ножица 
на успеха между център и периферия.

Липсва оценка на ефекта на прилага-
ните нововъведения. Политиките се 
правят на основа на предположения, 
неподкрепени с данни.

Връзките между различните ключови 
страни – училище, социални служби, 
община, отдели за закрила на детето, 
е слаба и неефективна.

Средната възраст на преподавателите 
е висока, социалният престиж на про-
фесията е нисък, не се привличат мла-
ди преподаватели.

Няма ясна оценка на качеството на 
обучителните програми и допълни-
телната квалификация на учителите.

Родителите не са част от образовател-
ния процес или са привличани само 
като пасивен наблюдател.

Физическата среда в училището не 
стимулира ученето – организацията на 
учебния процес създава допълнителни 
условия за агресия и неудовлетворение.

Отворена и децентрализирана, 
насърчава автономността и иници-
ативността на всички участници.

Цялостна стратегия за развитие на 
училищата по региони, изравнява-
не на образователното качество и 
предотвратяване на негативните 
тенденции.

Образователните политики се 
основават на анализ на текущата 
ситуация, както и оценка на ефекта 
от прилаганите промени.

Мерки, гарантиращи устойчивостта 
на завръщането в училище на от-
падналите, които ангажират всички 
ключови участници и са пряко свър-
зани с подкрепа на семейството.

Гъвкави процедури за квалифика-
ция и преквалификация на специа-
листи, особено в райони с висок 
социален риск.

Качествени обучителни програми в 
педагогическите факултети и ефек-
тивни последващи обучения.

Родителите са активна част от учи-
лищния живот, подкрепят разви-
тието на своите деца, на училището 
и цялата общност.

Физическата среда в училището 
стимулира ученето, развитието и 
индивидуалните потребности на 
учениците и учителите.

Ранно напуснали училище (2017)1

vs.

18,8%
41,5%

20,0%

13,2%

3,0%

10,6%

Ученици с ниска четивна 
грамотност (2015)2
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

През 2017 г. основният ангажимент на 
държавата по отношение на ранно-
то детско развитие продължи да бъде 
свързан с предоставянето на интегри-
рани услуги. Въпреки продължаващия 
натиск от страна на гражданския сек-
тор да бъдат поети ангажименти за ця-
лостна реформа в тази сфера, както и 
за приоритизиране на темата в нацио-
налните политики за децата, през 2017 
г. не бяха предприети никакви стъпки 
в тази посока. Продължава да липсва 
национална визия и стратегия за по-
добряване на ранното детско разви-
тие във всички негови измерения и за 
гарантиране правото на всяко дете на 
оптимално развитие и разгръщане на 
пълния му потенциал. Интегрираните 
услуги са само един от инструментите 
за постигане на тази цел. Освен тях, от 
изключително значение е предоставя-
нето на качествени и достъпни сектор-
ни услуги (здравни, образователни и 
социални), наличието на работещи ме-
ханизми за взаимодействие между сис-
темите и осигуряването на целенасоче-
на подкрепа на децата със специални 
потребности в ранна възраст и техните 
семейства. Липсата на цялостна визия 
е отразена в предприетите през 2017 
г. действия по посока на развиването и 
функционирането на услугите за ранно 
детско развитие в България с домини-
ране на секторния подход към темата 
за ранното детско развитие, вместо да 

бъде потърсен и възприет координира-
ният междусекторен подход. Без този 
подход, постиженията на отделните 
системи в предлагането на иновативни 
решения за подкрепа на децата и се-
мействата, както и в повишаването на 
качеството на съществуващите практи-
ки, ще водят само до частичен напре-
дък.

От отговора на МТСП към запитване на 
НМД68 за напредъка по изпълнението 
на ангажимента личи, че единствените 
услуги, които се възприемат като част 
от този ангажимент, са услугите, които 
се предоставят в рамките на процеду-
рата „Услуги за ранно детско развитие“, 
с финансиране от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (ОПР-
ЧР). Операцията започна в началото на 
2016 г. с цел да бъде осигурена устойчи-
востта на услугите за ранно детско раз-
витие, създадени по проекта на МТСП 
„Социално включване“ (ПСВ), който 
беше финансиран със заем от Светов-
ната банка и приключи в края на 2015 
г. Бяха сключени договори с 66 общини 
в страната за предоставяне на услуги в 
периода 2016-2018 г., като всяка общи-
на сама е избрала кои точно услуги ще 
предоставя от предварително обявени 
възможни пакети. Видовете услуги са 
насочени основно към подобряване на 
здравните грижи, повишаване училищ-
ната готовност на децата за включване 

защото въпреки 
продължаващото 
предоставяне на 
интегрирани услу-
ги за ранно детско 
развитие в някои 
общини, липсва 
сериозен напре-
дък и политическа 
воля за реформи в 
здравната, образо-
вателната и соци-
алната сфери, кои-
то да доведат до 
реален прогрес и 
измерими резулта-
ти за всички деца 
в ранна възраст и 
техните семейства.

Слаб 2,50,

КЪДЕ:

Национална програма за закрила на детето 2017

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

2017 г.

НАПРЕДЪК:

Има минимален напредък, но предоставяните услуги са с тесен обхват и ограничени 
териториално, няма цялостен и пълен достъп до тях за всички деца и семейства.  

4.1
ОБрАЗОвАНИЕ И ГрИЖИ в рАННА ДЕТсКА вЪЗрАсТ 

АНГАЖИМЕНТ 1

Изпълнение на дейности, свързани с 
развиването и функционирането на 
интегрирани услуги за ранно детско развитие

68.  Писмо с изх. N: 39-720/07.11.2017 г. от 
МTСП във връзка с подготовката на 
„Бележник 2018: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“
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в образователната система, изграждане 
на родителския капацитет и обща се-
мейна подкрепа и ранна интервенция 
на уврежданията. Услугите могат да се 
предоставят както в центрове за ранно 
детско развитие и мобилно в различни 
здравни, образователни и социални за-
ведения и услуги. 

Според получения отговор от МТСП, към 
момента услуги по общинските проекти 
са използвали 5284 деца, а предизвика-
телства МТСП „не е идентифицирало“69. 
През 2017 г. беше взето решение срокът 
на проектите да бъде удължен до края 
на 2019 г. вместо оригинално планира-
ния до 2018 г., но продължава да бъде 
неясно как държавата планира да осигу-
ри тяхната устойчивост след този срок, 
както и да разшири предоставянето 
на услугите в останалите 199 общини в 
страната. Липсва и яснота как ще бъдат 
изведени ключовите добри практики, 
развити по проектите, и дали ще бъде 
извършена оценка на обществената въз-
връщаемост на инвестираните милиони 
левове в тези услуги. Въпреки настоява-
нето на гражданските организации, та-
кава оценка на услугите по ПСВ така и не 
беше направена.   

Независимо от отговора на МТСП, ин-
тегрираните услуги по процедурата 
„Услуги за ранно детско развитие“ не 
са единствените интегрирани  услуги 
в страната – нито на практика, нито от 
гледна точка на нормативната рамка. 
На практика услуги с интегриран харак-
тер, съдържащи елементи на здравна, 
образователна и социална подкрепа 
към децата в ранна възраст и техните 
семейства, се предоставят от различни 
организации, най-често под формата на 
проектни дейности или социални услу-
ги. Последното има ефекта на стеснява-
не на входа към тези услуги и води до 
предоставянето им само към социално 
изключените семейства. Интегрира-
ните услуги, вкл. такива с универсален 
характер, открай време се очаква да бъ-
дат нормативно регламентирани. Един-
ствената съществуваща към момента 
регламентация касае здравната и соци-
алната сфера и се намира в Закона за 
здравето70. Следва да бъде приета и на-
редба на Министерския съвет, с която 
да бъдат определени видът, условията 
и редът за предоставянето на интегри-
раните услуги, които се финансират от 
държавния бюджет, както и критерии-
те и стандартите за тяхното качество и 
редът за осъществяване на контрола 
по спазването им. През есента на 2017 
г. Министерството на здравеопазването 
инициира процес на изготвяне на така-

ва наредба, но това така и не доведе до 
резултат до края на годината. Без рег-
ламентация в момента остават ключови 
услуги с интегриран здравно-социален 
характер, като например ранната дет-
ска интервенция, патронажната грижа 
и резидентната грижа за деца с тежки 
увреждания.

Ролята на образователната система в 
България за стимулиране на ранното 
детско развитие се ограничава до пре-
доставянето на предучилищно образо-
вание, като то е задължително за децата 
от 5-годишна възраст. През 2017 г. не 
бяха предприети никакви съществени 
мерки за неговото подобряване и за 
развитие на системата. С приемането 
през 2015 г. на новия Закон за преду-
чилищното и училищното образование 
(ЗПУО) беше поставен по-сериозен фо-
кус върху ученето през целия живот, 
вкл. ученето в ранната детска възраст, 
като беше въведена и възможността 
образованието да започва от постъпва-
нето в яслена група към детска градина 
на 2 г. възраст на детето, вместо 3 г., как-
то преди. Децата под 3 г. са под 4% от 
общия брой деца в системата на преду-
чилищното образование през 2016/17 
учебна година.71 Чл. 24 от ЗПУО изисква 
приемането на стандарти за ранно дет-
ско развитие със съвместна наредба на 
министъра на образованието и минис-
търа на здравеопазването. През 2017 г. 
такава наредба така и не беше приета, 
въпреки че през м. март на обществе-
но обсъждане беше представен неин 
проект. Както НМД, така и други ор-
ганизации представиха становища по 
проекта, но нейният статут остава не-
изяснен. Притеснително е, че се пред-
вижда стандартите да бъдат приложи-
ми само в яслените групи към детските 
градини, които са под шапката на МОН, 
но не и в детските ясли към МЗ, в които 
постъпват деца от 10-месечна възраст. 
Нормативната регламентация на дет-
ските ясли е архаична и през 2017 г. не 
са предприети никакви реални дейст-
вия за осъвременяване и модернизира-
не на системата. Липсва разбиране, че 
яслите също са услуга с интегриран ха-
рактер, както и мерки за повишаване на 
броя деца, които ги посещават. Изклю-
чително ниският обхват на децата, посе-
щаващи форми на ранно образование и 
грижа под задължителната възраст за 
предучилищно образование, поставя 
България далеч под целевите индика-
тори на Европейския съюз. Целта е от 
33% обхват на децата на възраст 0-3 г., 
като в България не се събират актуални 
данни за постигнатия обхват в тази въз-
растова група. За съжаление страната 

69.  Решение №РД-05-3 от 18.01.2018 г. на 
МТСП, в отговор на зададени въпроси 
по Закона за достъп до обществена 
информация.

70.  Раздел Ia от Закона за здравето.

71. По данни на НСИ.

Страната ни 
изостава по 
отношение на 
обхвата във 
форми за ранно 
образование и 
грижи за деца от 
3 до 6 г. Целевият 
индикатор на 
Европейския 
съюз е за обхват 
от 95%, докато 
в България 
през 2016/2017 
обхватът е бил 
79.4%, а през 
предходната 
учебна година е 
бил по-висок – 
81%.
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72.  Пак там.

ПРЕПОРЪКИ 

 Приемане на интегрирана меж-
дусекторна стратегия за ранното дет-
ско развитие, която да го изведе като 
национален приоритет;

 Изработване на споделена визия 
и приемане на нормативна регламен-
тация за интегрираните услуги, която 
да е в съответствие с правата на деца-
та в ранна възраст и техните нужди;

 Осигуряване на устойчиво фи-
нансиране на интегрираните услуги 
за ранно детско развитие;

 Гарантиране на качеството и дос-
тъпа до съществуващите услуги за 
ранно детско развитие, както сектор-
ни, така и интегрирани;

 Законово регламентиране и въ-
веждане на програми като ранна дет-
ска интервенция и патронажна грижа, 
които са от ключово значение за раз-
витието на децата на възможно най-
ранен етап;

 Мерки за подготовка и повишава-
не на квалификацията и подобряване 
условията на труд на специалистите, 
работещи с деца в ранната възраст;

 Въвеждане на механизми за съ-
биране на данни за ранното детско 
развитие и предоставяните услуги и 
мерки с оглед измерване на тяхното 
въздействие;

 Приемане на стандарти за ранно 
детско развитие според наредбата в 
чл. 24 от ЗПУО;

 Повишаване на общественото 
разбиране за важността на ранното 
детско развитие и чувствителност за 
необходимостта от инвестиране в де-
цата.

ни изостава и по отношение на обхва-
та в по-голямата възрастова група (3-6 
г.), за която целевата стойност е 95%, 
докато в България за 2016/2017 учебна 
година постигнатото е 79.4% – като това 
е занижена стойност спрямо предиш-
ната учебна година, когато обхватът е 
81%.72 Обсъждат се различни мерки за 
справяне със ситуацията, вкл. премах-
ване на таксите за предучилищното 
образование и въвеждане на задължи-
телно предучилищно образование за 
4-годишните деца, но засега те не са до-
вели до конкретни действия от страна 
на правителството.

През 2017 г. Министерството на труда 
и социалната политика обяви, че поли-
тиките за ранно детско развитие ще бъ-
дат един от приоритетите в социалната 
сфера по време на българското пред-
седателство на Съвета на Европейския 
съюз през 2018 г. Това е похвален израз 
на повишеното разбиране за важността 
на тази тема, но за да бъде това повече 
от само заявка и да се осъществи реален 
прогрес, са необходими целенасочени 
междусекторни усилия и извеждането 
на ранното детско развитие като серио-
зен приоритет на държавната политика 
към децата и семействата. Потенциалът, 
който това може да отключи, е огромен.  
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Продължава да не е ясно какво се съ-
държа в понятието „достъп до образо-
вание“, поради което проследяването 
на цялостния напредък на политиките 
е затруднен. Стратегиите за подобрява-
не на достъпа минават през разнород-
ни дейности и проекти, които включват 
както физическо осигуряване на достъп 
до училище, така и подкрепа за децата 
с майчин език, различен от българския, 
повишаване и разширяване обхвата и 
размера на стипендиите след завърше-
но основно образование, повишаване 
качеството на професионалното обра-
зование чрез дуално обучение, програ-
ми за кариерно ориентиране и др. 

Предучилищно образование: На дне-
вен ред отново е поставен въпросът 
за по-ранно обхващане на децата в за-
дължителна предучилищна подготовка, 
като в тази група се включат и 4-годиш-
ните. При поставена цел за обхват от 
95% към 2020 г., нетният коефициент за 
записване в детските градини продъл-
жава тревожно да пада и от 81% през 
предходната година достига до 79,4% 
през учебната 2016/17 г.73 Още по-при-
теснително е, че това се случва на фона 
на въведената за вече пета година за-
дължителна предучилищна подготовка 
за 5-годишните. 

Основните диспропорции в случая ид-
ват от липсата на траен обхват за децата 

от рискови групи и общности. Според 
доклада на ЕК за образование и обу-
чение в България от 2017 г.74, макар че 
участието на ромски деца в образование 
и грижи за деца в ранна детска възраст 
(ОГДРВ) като цяло се увеличава (66% за 
2016 г.), то остава далеч от нивата за де-
цата от други общности, а съпоставено 
с резултатите от PISA на по-късен етап 
от обучение, разликата между децата, 
говорещи български като майчин език, 
и тези, заявили друг език като майчин, е 
до 2 години образователно изоставане. 
Като мярка за привличане на деца в дет-
ските градини някои общини са премах-
нали таксите в тях. Според изследване 
на Световната банка75, ако това се слу-
чи на национално ниво, до 60% повече 
деца ще бъдат обхванати в ОГДРВ и ще 
повишат значително нивото си на подго-
товка за училище. 

При положение, че предложението на 
МОН за разширяване на обхвата към 
4-годишните бъде прието, то ще трябва 
да бъде не само финансово обезпечено, 
но и да се намери решение с недостига 
на места и инфраструктура в големи-
те градове. В момента той е частично 
посрещнат с организиране на преду-
чилищни групи към училищата за 5- и 
6-годишните. В същото време същест-
вува диспропорция в  броя на децата, 
посещаващи предучилищни групи в дет-
ска градина, спрямо тези, посещаващи 

заради последова-
телността на пред-
приетите мерки за 
подобряване на 
достъпа, но липса 
на цялостна визия 
и измеримост на 
качествените ре-
зултати от тях. 

Добър 3,50,

КЪДЕ:

Тригодишен план за действие за изпълнение на Националната програма за развитие 
България 2020 в периода 2016-2018 г.

НАПРЕДЪК:

Продължава изпълнението на политиките, предвидени и планирани в предходния 
програмен период. Няма особени нововъведения, по-сериозни такива се очакват в 
няколко направления през 2018 г. Главните усилия са съсредоточени в изменения на 
нормативната уредба и прилагането й. Детайлно трябва да се анализират ефектите 
от сваляне на границата за получаване на основно образование с един клас от 8-ми 
в 7-ми клас и създаването на обединени училища, обучаващи деца в задължителна 
училищна възраст до 10-и клас.

АНГАЖИМЕНТ 1

Подкрепа на достъпа до предучилищно  
и училищно образование

4.2
учИЛИщНО ОБрАЗОвАНИЕ 

73.  По данни на НСИ  
http://bit.ly/2D4SsYl

74.  Мониторинг на образованието и 
обучението 2017 – България, стр.5,  
http://bit.ly/2muI0Qu

75.  Доклад на Световна банка, „Supporting 
disadvantaged children enter kindergarten: 
experimental evidence from Bulgaria“, 2017 г., 
http://bit.ly/2CMC7TP
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76.  Съгласно Решение на МОН №18-
16/02.02.2018г . във връзка със запитване 
по ЗДОИ.

77.  https://bit.ly/2t3fVpg 

78.  Постановление №328 на МС от 
21.12.2017 г.

79.   https://bit.ly/2BhjEC0

80.  Съгласно Справка по Решение на МОН, 
№ 18-95/07.02.2018 г. във връзка със 
запитване по ЗДОИ.

81.  Доклад на БХК, „Права на хората с 
увреждания в България…“, 2013 г.,  
http://bit.ly/2E8qiNz 

82.  Приложение № 8 към т1, буква „з“, 
Национална програма „Създаване 
на достъпна архитектурна среда и 
сигурност в училище“.

такива в училище. Друго разминаване 
се получава и от обстоятелството, че ро-
дителите заплащат такса за 5- и 6-годиш-
ните в детска градина, но не и за тези, 
посещаващи групи в училище. Редно е 
да има уеднаквяване в подхода, както и 
да се реши дали ако границата на задъл-
жителност обхване и 4-годишните, за тях 
също ще продължава да има такса в дет-
ските градини. 

Училищно образование: Програмите 
за осигуряване на безплатен транспорт 
и храна на учениците от семейства с ни-
сък социален статус и такива, живеещи в 
отдалечени райони, както и частичните 
намаления за ползване на градски транс-
порт и програмите за допълнителни ча-
сове по български език за учениците, за 
които той не е майчин, продължават да 
функционират в рамките на дългосроч-
ните програми без специфични промени 
спрямо предходните години.76

По проекта ДОМИНО за дуално обуче-
ние в професионалното образование 
в момента са включени 32 училища77 в 
цялата страна. Отзивите от неговата ра-
бота са повече от позитивни, като остава 
въпросът как ще се осигури устойчивост 
на финансирането след приключването 
на проекта през 2019 г.

Насърчително е, че след промяна в реда 
на получаване и повишаване на сума-
та за стипендии за ученици, завършили 
основно образование78, техният обхват 
се разширява и към учениците в дуална 
форма на обучение, ученици със спе-
циални образователни потребности, с 
трайни увреждания, ученици в частни 
училища и др.

Миналата учебна година беше преход-
на за средното образование с оглед на 
сваляне на прага за получаване на ос-
новно образование от 8-ми в 7-ми клас. 
Опасенията на множество от членовете 
на НМД, че тази промяна ще доведе до 
увеличаване на процента на отпадащи 
ученици между двете степени, в голяма 
степен се потвърдиха, най-вече в общи-
ните, където основното училище е един-
ствено и продължаването в следваща 
образователна степен изисква пътуване 
до съседно населено място. Според ана-
лиз на ЦМЕДТ „Амалипе“79 2763 (6.33%) 
от учениците, завършили основно обра-
зование, не са били записани в никакво 
средно училище или гимназия. Процент-
ната разлика между завършилите един-
ствено основно училище в населеното 
място и незаписани в следваща степен и 
тези, завършили в град с повече от едно 
училище и незаписали следващ етап на 

обучение е чувствителна – 8.97% спрямо 
5.03%. Докато преди задължението за 
завършване на основно образование в 
8-ми клас отвеждаше учениците в сред-
но училище или професионална гимна-
зия и вероятността да продължат в след-
ващ клас беше значително по-голяма, то 
сега следващата степен се явява година 
по-рано в 7-ми клас. Според статисти-
ката от изминалата година решение на 
този проблем може да се търси в обеди-
нените училища. При преобразуването 
на 55 училища от основни в обединени, 
е регистриран много нисък процент на 
незаписване в 8-ми клас (2.3%), което 
дава основание да се смята, че тези уче-
ници биха продължили образованието 
си поне до първа гимназиална степен – 
10-и клас.

Без цялостно решение остава и пробле-
мът за достъпната архитектурна среда 
за деца с физически увреждания в учи-
лищата в страната. По данни на МОН от 
началото на 2018 г.80 106 училища в Бъл-
гария имат асансьорна система, 845 – 
адаптирани санитарни възли, и 739 – 
рампи, което е значително повишение 
спрямо доклада на БХК от 2013 г.81, но 
все още няма покритие в цялата стра-
на, особено по отношение на рампите 
и санитарните възли, чието изгражда-
не не изисква толкова голям финансов 
ресурс, колкото това на асансьорните 
уредби. Според цифрите в Национална 
програма „Създаване на достъпна архи-
тектурна среда и сигурност в училище“,82 
децата с физически увреждания през 
учебната 2016/2017 г. са 832. В същото 
време обаче бенефициенти по тази про-
грама могат да бъдат само държавни 
училища, държавните извънпедагоги-
чески учреждения и центровете за под-
крепа на личностното развитие. По тази 
програма е предвидено изграждането 
на 2 асансьора, 10 платформени съоръ-
жения, 8 покрити рампи, 18 адаптирани 
санитарни възли, както и ремонтиране-
то и довършването на вече съществу- 
ващи такива. Общинските училища биха 
могли да кандидатстват за изгражда-
не на достъпна среда по ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020, но този приоритет 
следва да бъде заложен от училищното 
ръководство. Практиката обаче показва, 
че без залегнал държавен ангажимент за 
създаване на достъпна среда във всички 
училища, училищата поставят приори-
тет върху други свои нужди. Макар и на 
пръв поглед проблемът да обхваща само 
децата с физически увреждания, то дос-
тъпната архитектурна среда е показател 
за социалната ангажираност на едно об-
щество и превръщането на училището в 
отворено място за всички. 

Достъпна среда 
в училище:  
през 2018 г. само 
106 училища  
в България  
имат асансьорна 
система, 845 –  
адаптирани 
за деца с 
увреждания 
санитарни възли, 
739 – рампи
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За съжаление извън темата за достъпа 
до образование остава идеята, че учили-
щето трябва да бъде място за деца и това 
следва да е очевидно и на ниво органи-
зация на учебния ден, училищна среда, 
учебна програма и пр. Без генерално ре-
шение е и проблемът с тежките учениче-
ски раници, осигуряването на нормална 
физическа среда и лично пространство 
за всяко дете (ученически гардероби, 
спазване на стандарта за пълняемост на 
паралелките и пр.), както и негативите, 
следващи от двусменния режим на обу-
чение. 

Важно е да се отбележат две обстоятел-
ства, които ще влияят върху условията 
и достъпа до образование през новата 
2018/19 учебна година. Първото от тях 
са влезлите в сила нови разпоредби83 за 
формиране на делегираните бюджети за 
училищата и детските градини, в които 
освен количествените показатели като 
броя ученици, ще се отчитат и разликите 
в общините. Така се предполага, че ще се 
реши поне частично проблемът с нерав-
номерното финансиране на училищата 
с по-малък брой ученици, като се вземе 
предвид дали те са единствени за общи-
ната, какви са географските, икономиче-
ските и демографски особености. 

Второто обстоятелство е свързано с 
промените в Наредба №10 на МОН за 
организация на дейностите в училищно-
то образование84, според която „За осъ-
ществяване на приема в първи клас за 
всяко населено място с повече от едно 
училище общините разработват систе-
ма за прием, в която водещ критерий е 
близостта на училището до постоянния/
настоящия адрес на детето...“ Промените 
целят да преодолеят ситуацията в голе-
мите градове, в които за някои училища 
има неравномерно голяма пълняемост 
на паралелките, докато други не успяват 
да сформират дори и една паралелка в 
1-ви клас. Въвеждайки критерий за усед-
налост, който за първа група (с най-го-
лям шанс за желано класиране) е 3 годи-
ни по настоящ/постоянен адрес, МОН се 
опитва да разреши механично проблема 
с твърде различното ниво на пълняе- 
мост на училищата и съответно качест-
вото на основното образование. 

ПРЕПОРЪКИ 

 Анализ на ефектите от ранно об-
хващане на децата в предучилищно 
образование и развиване на страте-
гия за разширяване на обхвата му към 
4-годишните при широко обществено 
обсъждане и ясна концепция за фи-
нансирането, инфраструктурното и 
обезпечаването му с педагогически 
кадри.

 Анализ и оценка на ефекта от по-
нижаването на класа за придобиване 
на основно образование и тенденци-
ите за отпадане/продължаване на об-
разование, свързани с него. Стратегия 
за развитие на обединените училища 
като възможно решение на проблема. 

 Цялостна стратегия за развитие 
на училищата по региони с цел израв-
няване на образователното качество 
и предотвратяване на негативните 
тенденции от преместването и пъту-
ването на ученици до съседни учили-
ща и училища в други общини. 

 Поемане на държавен ангажи-
мент за изграждане на достъпна ар-
хитектурна среда за деца с физически 
увреждания във всички училища в 
страната. 

83.  Решение №667 на МС от 01.11.2017 г.

84.  Изм. и доп., бр. 77 на ДВ от 26.09.2017 г.
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През учебната 2015/2016 година по 
данни на НСИ близо 22 000 деца са от-
паднали от образователната система в 
България. Делът на децата, които отпа-
дат или са изложени на риск от отпада-
не, се увеличава с възрастта, особено 
за последните пет години в училище, 
според годишните доклади на Нацио-
налния статистически институт86. В гим-
назията всеки 7-ми ученик е отпаднал. 
Процентът на отпадащите и непосеща-
ващите ученици достига 30% в селата 
и над 15% в малките градове87. Една от 
стратегическите цели на българското 
правителство в рамките на стратегията 
„Европа 2020“ е да се намали прежде-
временното напускане на училище до 
по-малко от 11% до края на това десе-
тилетие. Тази цел понастоящем изглеж-
да недостижима, тъй като най-актуал-
ните данни88 показват 13,8% средно за 
страната, с много по-високи стойности 
в селските райони. 

Създаденият междуинституционален ме- 
ханизъм за справяне с преждевремен-
ното напускане на училище включва об-
разователните, социалните, здравните и 
административните служби, както и пред-
ставители на различни общински струк-
тури. В този анализ следва да се направи 

уточнението, че периодът от началото на 
прилагането на Механизма е твърде кра-
тък – около половин година от средата на 
август до настоящия момент, което прави 
невъзможно обективното проследяване 
на пълния ефект – това предстои при пуб-
ликуване на изчерпателни данни за учеб-
ната 2017/2018 г. През ноември 2017 г. 
министърът на образованието съобщи89, 
че в резултат на мащабните кампании за 
проследяване, включително посещения 
на близо 163 000 адреса, 17 297 ученици 
са били отново записани или записани 
за първи път в предучилищното и учи-
лищното образование. В изпълнението 
на Механизма са се включили повече от 
1100 екипа, сред които повече от 11 600 
участници90. Според докладите на екипи-
те, за над 80% от децата, които не са запи-
сани в българските училища, се твърди, 
че са заминали в чужбина със своите ро-
дители. Няма обаче данни, които офици-
ално да потвърждават това (освен регис-
трите на гранична полиция за напуснали 
държавата деца), както и да гарантират, 
че децата са записани в образователната 
система на приемащата страна.

Основна критика към изпълнението от 
самите училищни екипи и техните син-
дикати91 беше, че сроковете за посеще-

поради въвеждане-
то на Механизма 
и гаранцията за 
устойчивост на про-
цедурата от страна 
на МОН, но все още 
неясния ефект от 
прилагането му, 
както и поради 
кратките срокове 
и липсата на до-
бра организация 
на междуинститу-
ционалните екипи 
по обхват, неравно-
мерното включване 
на различните спе-
циалисти и непъл-
ната изходна база 
данни за децата, 
подлежащи на за-
дължително образо-
вание. Макар и все 
още да е рано за 
анализ на резулта-
тите от връщането 
на децата в учили-
ще, основен въпрос 
остава какви ко-
ординирани мерки 
ще се предприемат 
за дългосрочното и 
ползотворно ос-
таване на децата 
в училище, каква 
превенция срещу 
повторно отпадане 
се предвижда от 
Министерството и 
какво се случва с 
всички деца, които 
не са били открити 
на адресите си. 

Добър 4,00,

КЪДЕ:

Тригодишен план за действие за изпълнение на Националната програма за разви-
тие България 2020 в периода 2016-2018 г. 

НАПРЕДЪК:

Въведеният през месец юли 2017 г.85  Механизъм за съвместна работа на институ-
циите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст е първата сериозна заявка за ко-
ординирано междуинституционално действие на национално ниво за последното 
десетилетие, макар че до голяма степен повтаря вече съществуващите практики по 
откриване и записване на ученици, които се прилагат неофициално в много общи-
ни и училища в страната. В този смисъл сам по себе си подобен ангажимент на дър-
жавата следва да бъде приветстван като напредък в правилната посока и заявка за 
разпознаването на огромния проблем с отпадането от училище като отговорност не 
само и единствено на образователната система и семейството. Трябва да се вземат 
предвид обаче и всички въпросителни, които съпътстват реализацията му на прак-
тика. 

АНГАЖИМЕНТ 2

Осъществяване на превенция срещу 
отпадането в задължителна училищна възраст, 
компенсаторни мерки за застрашените от 
отпадане и реинтеграция на преждевременно 
напусналите 

85.  Решение №373 на Министерски съвет на 
Р България от 05.07.2017г.

86.  Национален статистически институт, 
годишен доклад „Образование в 
република България 2017“

87.  Европейска комисия, годишен доклад 
„Обзор на образованието и обучението, 
България 2017”

88.  Пак там. 
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ние на адреси са били твърде кратки, а 
списъците са нараствали всеки ден, и то 
често пъти с имена на деца, за които е из-
вестно, че са се преместили в друг град 
и посещават друго училище. Освен това 
участието на различни институции в 
екипите е било твърде неравномерно – 
на места е имало истинска координация 
и съвместна работа, а на други основ-
ната тежест е паднала върху учителите, 
в допълнение към останалата част от 
подготовката им за новата учебна годи-
на. Това предизвика напрежение между 
учителите и другите социални партньо-
ри – предимно социални работници и 
представители на местните власти, кои-
то също имат отговорността да вземат 
активно участие в процеса.

Въпреки огромния успех, отразен ши-
роко от министерството, според който 
от откритите на адрес около 41 000 уче-
ници, около 45% са били върнати или 
записани за първи път в училище,  много 
учители и експерти изразяват съмнения, 
че останалият огромен брой ученици 
постоянно пребивават в чужбина и по-
ради това не посещават българско учи-
лище. Няма европейски механизъм за 
проследяване на записването в учили-
ще след като учениците напуснат родна-
та си страна. Заместник-председателят 
на Комисията по образование и наука в 
Народното събрание заяви, че България 
ще предложи създаването на такъв ме-
ханизъм като част от председателството 
на Съвета на Европейския съюз92, като 
тази информация беше потвърдена и от 
вицепремиера Томислав Дончев.93

Не може да се гарантира и колко от за-
върналите се в училище ученици ще ос-
танат трайно да посещават и дали няма 
да отпаднат още преди края на учебната 
година. Според данни на МОН от начало-
то на март 2018 г.94, след посещението на 

общо 207 000 адреса към момента и връ-
щането на 21 915 ученика в клас, повтор-
но отпадналите са 1221, като освен тях, 
след края на първия срок новоотпадна-
ли са и още 4556 деца и ученици, с които 
не е работено целево. В настоящия си 
вид, текущата процедура по Механизма 
е по-скоро кампания, която отбелязва 
началото на учебната година, а не посто-
янен инструмент за ранно предупреж-
дение за риск от отпадане от училище. 
Остава очакването да бъдат направени 
необходимите стъпки за подобряване 
на работата на екипите, координацията 
между институциите и най-вече – под-
крепата за децата и семействата, за да се 
предотврати повторно отпадане. Нацио-
нална мрежа за децата неведнъж е из-
казвала своите препоръки за цялостно 
преосмисляне на подкрепата към децата 
и семействата в риск, която да не разчи-
та само на налагане на непосилни и не-
ефективни глоби и наказателни санкции, 
а да променя родителските практики и 
да се грижи за нуждите на децата чрез 
подобряване както на образователните 
услуги, така и на цялостното им социал-
но положение.

Голяма част от проблема е дългогодиш-
ният недостиг на социални работници, 
чието участие е от решаващо значение 
за успеха на почти всички мерки за при-
вличане на деца в училище, особено 
такива, които са пропуснали една или 
повече учебни години. Към това се до-
бавят и бавните и сложни процедури за 
връщане на отпадналия ученик към об-
разователния процес – независимо дали 
това става след посещение на образова-
телна система в друга държава или не-
посещение на училище за дълъг период 
от време. Училищата и учителите трябва 
да бъдат подкрепени за намирането на 
най-подходящ подход в компенсиране 
на образователното изоставане. 

89.  Изявление на Министъра на 
образованието и науката Красимир 
Вълчев на работно заседание на 
Координационното звено по механизма, 
16.11.2017г., http://bit.ly/2IDl8HX

90.  Пак там.

91.  Позиция на КТ „Подкрепа“ – Синдикат 
„Образование“ за участието на учители в 
групите по обхват, http://bit.ly/2FQXVo4

92.  Интервю с Галя Захариева: “Предвижда 
се механизмът за връщане на децата в 
училище да стане постоянно действащ“, 
http://bit.ly/2HqLPif

93.  Изявление на вицепремиера Томислав 
Дончев на работно заседание на 
Координационното звено по механизма, 
01.03.2018г., http://bit.ly/2DGUp9B

94.  Пак там.

ПРЕПОРЪКИ 

 Анализ на резултатите, кратко- и 
дългосрочните ефекти от прилагане 
на Механизма и подобряване на него-
вите принципи на работа спрямо тях. 

 Изискване за сериозен ангажи-
мент и активно включване на всички 
въвлечени институции, както в екипи-
те за обхват, така и в проследяващите 
мерки за интеграция и против повтор-
но отпадане на учениците. 

 Изграждане на цялостна политика 
за подкрепа на семействата и децата в 
риск от отпадане, които да гарантират, 
че за децата действително са създаде-
ни достатъчни условия за интеграция 
в училище, както и че са премахнати 
социалните пречки, свързани с бед-
ност и социално изключване, културни 
особености и други затруднения извън 
образователните такива. Преминаване 
от политика на санкции към политика 
на подкрепа за семействата. 

процентът на 
отпадащите и 
непосещаващите 
ученици достига 
30% в селата 
и над 15% в 
малките градове.
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Националната стратегия за развитие 
на педагогическите кадри (2014 – 2020) 
беше приета по време на кабинета “Оре-
шарски95, когато министър на образова-
нието и науката беше Анелия Клисарова 
(БСП). Оттогава в образователното ми-
нистерство са се сменили четири пра-
вителства и петима министри. Имайки 
предвид слабото ниво на приемстве-
ност сред управляващите в България, 
следващите кабинети по-скоро са след-
вали свои идеи и мерки, отколкото да се 
съобразяват със Стратегията.

Въпреки това, през последните години 
има предприети действия по отношение 
на привличането на млади учители в сис-
темата на образованието, както и опи- 
ти за въвеждане на по-гъвкави пътеки за 
навлизане в професията. 

Според информацията96, която Нацио-
налната мрежа за децата получи от Ми-

нистерството на образованието и нау- 
ката във връзка с изпълнението на ан-
гажимента, държавата е предприела 
редица законодателни промени, за да 
отговори на предизвикателствата пред 
учителската професия в България. Те 
включват промени в държавните изиск-
вания за придобиване на професионал-
на квалификация “учител”, които въвеж-
дат обучение и в дистанционна форма 
и увеличават часовете за теоретична и 
практическа подготовка от 390 на 555 
часа при редовно обучение. Според 
Наредбата за статута и професионално-
то развитие на учителите, директорите 
и другите педагогически специалисти 
по-големият брой квалификационни 
кредити и по-високата професионално-
квалификационна степен подпомагат 
по-бързото кариерно развитие, неза-
висимо от учителския стаж. Документът 
урежда и ролята на наставника, който 
подкрепя новоназначените учители. Въ-

защото има пред-
приети стъпки 
по ангажимента 
– като промени в 
изискванията за 
придобиване на 
професионална 
квалификация 
“учител”, нова ма-
гистърска програ-
ма и увеличение 
на началните ра-
ботни заплати, но 
те все още не да-
ват задоволителен 
и траен резултат. 
Част от планира-
ните в стратегията 
действия не са осъ-
ществени, в това 
число разработва-
нето на пилотен 
модел за държавна 
педагогическа 
практика.

Добър 3,50,

КЪДЕ:

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 година

ИНДИКАТОРИ: 

10 индикатора в плана за изпълнение на дейностите по стратегията (сред тях са пи-
лотен модел за държавна педагогическа практика на студенти, информационни кам-
пании за зрелостници и студенти, проучване сред млади учители, учебен план за обу-
чение в магистърска програма, брой обучени кадри в магистърска програма, брой 
студенти на стаж, брой чуждоезикови обучения на учители, повишаване на дела на 
младите учители, брой обучени директори).

НАПРЕДЪК:

По стратегията досега е бил публикуван един оперативен план със срок за изпъл-
нение 2015-2016 г. До момента (февруари 2018 г.) нов план не е наличен. Тъй като 
Национална мрежа за децата смята ангажимента за привличане на млади педагоги-
чески кадри за ключов за развитието на българското образование, проследява из-
пълнението на заложените индикатори по стратегията до 2020 г., като повечето про-
мени, разгледани в настоящия анализ, са въведени след 2016 г. и обхващат времето 
на оценка на настоящия Бележник. Приети са някои законодателни промени, насо-
чени към педагогическите кадри въобще и е разработена иновативна магистърска 
програма. По отношение на младите учители са въведени мерки за привличане, за-
държане и развитие, но не са постигнати всички индикатори в плана за изпълнение 
на стратегията.

АНГАЖИМЕНТ 3

Разработване на система от специални мерки 
за привличане, задържане и развитие на 
педагогически кадри на възраст до 35 години 
и на специалисти с високо равнище на 
професионална подготовка и квалификация в 
системата на средното образование

95.  Решение на Министерски съвет от  
21 май 2014 г., https://bit.ly/2H4KRIM

96.  Отговори на Министерство на 
образованието и науката в писма номер 
18-580 от 17.11.2017 г. и номер 94-6574 от 
19.12.2017 г.
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ведени са и социални стимули, като пое-
мане на транспортни разходи.

МОН посочва още, че в момента се из-
вършва промяна на учебните планове 
и програми на висшите училища, как-
то и че са въведени гъвкави пътеки за 
навлизане в професията. В рамките 
на проект „Нов път за нови таланти в 
преподаването” по програма Еразъм+ 
и в партньорство с фондация Заедно в 
час са разработени две магистърски 
програми в Пловдивския университет 
“Паисий Хилендарски” – за учител в 
прогимназиален и гимназиален етап 
и за начална училищна педагогика. Те 
включват нови учебни планове, подбор 
на кандидат-студентите и повече прак-
тическа подготовка. Магистърските 
програми са насочени към специалисти 
от различни професионални области, 
които нямат квалификация за учител 
или имат ограничен опит в преподава-
нето. Според информацията от МОН в 
момента в тях се обучават 119 студенти. 
Не е ясно обаче как програмите ще про-
дължат след края на проекта и по какъв 
начин ще се използва натрупаният от 
тях опит.  

По отношение на привличането, задър-
жането и развитието на млади учители 
са осигурени стипендии за студенти 
от приоритетни професионални на-
правления и са създадени условия за 
стажант-учители, които работят с учи-
тели-наставници. Началните работни 
заплати на педагогически специалисти 
са увеличени с 15% през 2017 г. Според 
получената от МОН информация към 
31.12.2016 г. 288 студенти са завършили 
своите педагогически стажове, а 1239 
са започнали такива в рамките на евро-
пейския проект “Студентски практики”. 
360 директори на образователни ин-
ституции пък са участвали през 2015 и 
2016 г. в обучения за ефективна работа 
с млади учители. 

Повечето от тези мерки бяха въведени 
след изтичане на срока за този ангажи-
мент от стратегията и засега не може 
да се определи дали са постигнали ре-
зултат и колко дългосрочен е той. През 
последните години броят на студентите 
в педагогически специалности в Бълга-
рия устойчиво се увеличава, но далеч 
не всички завършват обучението си и 
се реализират впоследствие като учите-
ли. Националният статистически инсти-
тут отчита, че през учебната 2016/17 г. 
броят на учителите в общообразовател-
ните, професионалните училища и дет-
ските градини, които са на възраст под 
35 г., е едва 11%97 от общо близо 80 хил. 
практикуващи учители в страната98 . Три 
години по-рано този дял е 9%. Средна-
та възраст на учителите продължава 
да бъде висока и големият дял на тези, 
които предстои да се пенсионират през 
следващите години, засега не може да 
бъде компенсиран от новоназначените. 
Все още липсват достатъчно стимули, 
така че завършващи студенти и млади 
професионалисти да се насочат към 
учителската професия. Възможностите 
за чуждоезиково обучение на учители-
те продължават да са малко. Не е раз-
работен и пилотен модел за държавна 
педагогическа практика на студенти 
от педагогически специалности, както 
предвижда стратегията.

Висшите училища изостават с промя-
ната, в това число осъвременяването, 
на плановете и програмите си за обу-
чение, което прави педагогическото 
образование неатрактивно за мотиви-
рани студенти. Липсва напредък и по 
една от ключовите дейности, чиято цел 
е повишаване на качеството на педаго-
гическите специалисти, а именно изгот-
вянето на тестове, провеждане на ин-
тервюта за установяване мотивацията и 
пригодността на кандидатите за обуче-
ние в педагогически специалности.

Броят на  
учителите в  
общообразова- 
телните, профе-
сионалните  
училища и  
детските  
градини, които  
са на възраст  
под 35 г., е едва 
11% от общо  
близо 80 000  
практикуващи 
учители в  
страната. 

97.  Дял от общия брой учители в детски 
градини, общообразователни и 
професионални училища по данни на 
НСИ

98.  По данни на НСИ учителите в детските 
градини, общообразователните и 
професионалните училища за учебната 
2016/2017 г. са 79374.

4.2  УЧИЛИщНО ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРЕПОРЪКИ 

 Улесняване на достъпа за придо-
биване на учителска правоспособност 
чрез включването на повече органи-
зации, акредитирани по високи и про-
зрачни критерии от Министерството 
на образованието и науката да предла-
гат базово обучение на учители. 

 Конкурентно заплащане на учи-
телите според постигнатите резултати 
и условията на труд.

 Гарантиране на качествени до-
пълнителни обучения според индиви-
дуалните нужди на учителя и просле-
дяване на ефектите от инвестираните 
в тези обучения средства върху резул-
татите и мотивацията на учителите.

 Въвеждане на мерки за мотиви-
ране и ангажиране на настоящи сту-
денти, които имат интерес да работят 
като учители. Това може да включва 
разширяване на достъпа до педагоги-
чески курсове за студенти от различ-
ни специалности.

 С цел мотивиране на директо-
рите да привличат и задържат млади 
учители, дейностите им в това отно-
шение могат да бъдат взимани пред-
вид при атестациите им.

4.2  УЧИЛИщНО ОБРАЗОВАНИЕ
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Мярката, заложена в Плана за периода 
2017-2019 г., е по програма ОП НОИР – 
Операция BG05M20P001-3.003, „Осигу- 
ряване на условия и ресурси за изграж-
дане и развитие на подкрепяща среда 
в детските градини и училищата за осъ-
ществяване на включващо обучение – 
фаза 1“. Основната цел на процедурата 
е да бъдат създадени условия за изграж-
дане на образователна среда, насърча-

ваща разгръщането на потенциала на 
всяко дете и ученик за личностно раз-
витие, както и успешна реализация и 
социализация99. Съгласно писмо на МОН 
№1103-340 от 15/12/2017 г., във връзка 
със запитване по ЗДОИ, по тази мярка за 
периода на изпълнение на проекта, до 
края на 2017 г. дейностите са достигна-
ли, както следва, до:

поради частично 
осигурените усло-
вия за прилагане 
на стартиралите 
през 2016 г. законо-
дателни инициати-
ви. Все още не са 
осигурени устой-
чиво и навременно 
финансиране и 
обезпечаване със 
специалисти, ме-
тодологии, инстру-
менти и практики, 
въпреки наличието 
на законови изиск-
вания.

Добър 3.50, 

КЪДЕ:

Тригодишен план за действие за изпълнението на Национална програма за раз-
витие „БЪЛГАРИЯ 2020” в периода 2017-2019 г. Приложение 1: Матрица с мерки за 
изпълнението на НПР: България 2020 в периода 2017-2019 г.

НАПРЕДЪК:

Приета е нова Наредба за приобщаващо образование, която да спомогне процесите 
на цялостен обхват на политиките за приобщаване и подобряване на образовател-
ната среда, но все още няма добро разбиране на философията на приобщаващото 
образование, прилагането му на практика във всички учебни заведения, както и 
устойчиво финансиране.

АНГАЖИМЕНТ 1

Осигуряване на условия за включващо/
приобщаващо образование

4.3
прИОБщАвАщО ОБрАЗОвАНИЕ   

99.  Тригодишен план за действие за 
изпълнението на Националната програма 
за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 в периода 
2017–2019 г., http://bit.ly/2sjNQcE

Дейност по проект по ОП НОИР, 
BG05M20P001-3.003-0001 
Подкрепа за равен достъп и 
личностно развитие

Обхванати деца, уче-
ници, педагогически 
специалисти

Институции, 
вкл. в проекта

Дейност 1. Въвеждане на изгра-
дения пилотен модел за ранно 
оценяване на образователните 
потребности на децата от преду-
чилищна възраст и за превенция 
и ранна интервенция на обучи-
телните им затруднения.

•  Обхванати над 3000 деца; 
•  подпомогнати 1330 деца 

в риск от обучителни 
затруднения;

•  обучени са 370 специали-
сти и учители от ДГ

34 детски 
градини

Дейност 2. Осигуряване на усло-
вия и ресурси за надграждане и 
развитие на подкрепяща среда 
в детските градини и училищата 
за осъществяване на включващо 
обучение

•  Подпомогнати над 2500 
деца и ученици със СОП;

•  обучени са 534 членове 
на екипи за подкрепа на 
личностно развитие;

•  супервизии за 1015 педа-
гогически специалисти.

112 училища
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Планът цитира само дейности 1 и 2, кои-
то засягат училищата и детските гради-
ни, без да включва останалите дейности 
по проекта. В него се отчита преизпъл-
нение на заложените индикатори.100 
По отношение на ефекта от проведе-
ните обучения, отговорът от МОН е, че 
поради краткия срок на проекта не са 
планирани дейности и показатели за 
проследяване на ефекта от проведените 
обучения.101 

Доколкото ЗПУО постановява, че приоб-
щаващото образование е част от право-
то на образование, представената в Пла-
на мярка удовлетворява само частично 
законовата разпоредба. Около 6000 
деца и ученици са били обхванати от 
мерките на плана, докато предвиденото 
в Закона изисква условия за приобщава-
що образование да бъдат обезпечени за 
всички деца и ученици. Мярката придо-
бива смисъл, ако от една страна осигури 
на всички останали институции, необ-
хванати от цитираната по-горе Опера-
ция BG05M20P001-3.003, методологиите, 
инструментите и практиките. Това след-
ва да стане, след като бъде направена 
задълбочена оценка на ефекта от прила-
гането им върху постиженията и благо-
получието на учениците. А от друга, като 
сподели с необхванатите от проекта 
училища под някаква форма научените 
уроци от 2012 г., когато се изпълняваше 
предхождащият проект „Включващо обу-
чение“ – BG051PO001-4.1.07. На въпрос 
към МОН по какъв начин се планира 
структуриране и мултиплициране и/или 
разпространение на резултатите сред 
останалите училища и детски градини, 
Министерството посочва предвидените 
от 2018 г. промени в модела на финанси-
ране на учебните заведения, като отго-
ворността за интегрирането и осигуря-

ването на приобщаващото образование 
се поема изцяло от директорите на учеб-
ните заведения в съответствие със ЗПУО 
и Държавните образователни стандарти 
за приобщаващо и предучилищно обра-
зование и в рамките на собствените им 
бюджети. Друга възможност е осигуря-
ване на финансиране в рамките на ОП 
НОИР 2014-2020 г.102 В допълнение, на 
въпрос дали през уч. 2016/2017 г. са били 
предоставени методически помагала на 
училищата и детските градини, от инсти-
туцията отговарят, че в момента научен 
екип подготвя адаптиране на скрининг 
тест за прилагането му в детските гради-
ни и училищата.103

През 2016 г. влезе в сила Наредбата за 
приобщаващо образование104. Реакци-
ите на педагозите към нея показаха, от 
една страна, че приобщаващото образо-
вание ги притеснява и демонстрираха, 
че повечето от тях не разбират приобща-
ващото образование като подход, ори-
ентиран към всички ученици. От друга 
страна, учители и специалисти дадоха да 
се разбере, че желаят Наредбата да бъде 
редактирана. Бяха проведени срещи на 
работни групи с участието на учители 
и директори, фокусни групи и внесени 
писмени становища, общо над 300 пред-
ложения105. В резултат, редакциите нало-
жиха текстът да бъде гласуван като нова 
Наредба за приобщаващо образование. 
Извън нея обаче остана създаването на 
насоки, които ясно да дефинират ролята, 
мястото, работата и отговорностите на 
двата вида специалисти – психолог и пе-
дагогически съветник, с оглед на новите 
нормативни разпоредби.

Процесът по нормативна регулация на 
приобщаващото образование и на под-
крепата за личностно развитие показа, 

100.  Пак там, стр. 96

101.  Съгласно писмо на МОН №1103-340 от 
15/12/2017 г. във връзка със запитване 
по ЗДОИ

102.  Съгласно писмо на МОН №1103-340 от 
15/12/2017 г., във връзка със запитване 
по ЗДОИ. 

103.  Пак там.

104.  Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.

105.  Уебсайт на МОН, раздел Новини:  
https://bit.ly/2EbK070

Дейност 3. Развитие и утвържда-
ване на функционалния модел за 
подкрепа на процеса на включ-
ващото обучение чрез участието 
и използването на капацитета на 
специалните училища за учени-
ци със сензорни увреждания и с 
умствена изостаналост;

•  Обхванати са 22 членове 
на училищни екипи за 
подкрепа за личностно 
развитие и над 75 учени-
ци със сензорни увреж-
дания;

•  11 специалисти са преми-
нали брайлово обучение.

5 специални 
училища и 2 
помощни учи-
лища

Дейност 4. … – -

Дейност 5. Прилагане на новия 
модел на организация и функ-
циониране на училищата за деца 
с умствена изостаналост;

•  Общ брой обхванати деца 
и ученици – 237;

•  обучени са 185 педагоги-
чески специалисти.

2 помощни 
училища

Дейност 6. … – …

4.3  ПРИОБщАВАщО ОБРАЗОВАНИЕ  
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ПРЕПОРЪКИ 

 След оценка на ефекта от при-
лагането им за децата и учениците, 
да бъдат разпространени методо. 
логиите и инструментите, създаде-
ни в рамките на проект по ОП НОИР, 
BG05M20P001-3.003-0001 – „Подкрепа 
за равен достъп и личностно разви-
тие“, вкл. инструменти, които имат из-
цяло оперативен характер, в контекста 
на изискванията на новата Наредба 
– напр. индивидуална програма, план 
за подкрепа и др. В най-кратки сроко-
ве МОН да предостави на училищата 
и набора от необходими инструменти, 
методологии и помагала за осъщест-
вяване на обща подкрепа в частта пре-
венция на обучителните затруднения.

 Тригодишният план за действие за 
изпълнението на Националната про-
грама за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 да 
разшири обхвата на мерките по отно-
шение на приобщаващото образова-
ние и да обърне внимание как и с как-
во качество то се осигурява за децата 
във всички институции в страната, така 
както предвижда ЗПУО.

 Да бъде изградена общосподеле- 
на национална визия за целите на при-
общаващото образование, която да 
води до еднакво разбиране на филосо-
фията и прилагането му. Такава визия 
трябва да бъде придружена от своео- 
бразна „пътна карта“ на сроковете, ре-
сурсите и отговорните институции. 

 Финансирането на общата и до-
пълнителната подкрепа да бъде въз-
можно най-ясно и прозрачно регла-
ментирано. Да гарантира подкрепа не 
само за децата със СОП, но и за децата 
в риск, с хронични заболявания и на-
дарените деца. Финансирането да не 
зависи единствено от индивидуална-
та воля на отделни ръководители на 
учебни заведения. Дейностите по об-
щата подкрепа да обезпечават специа-
листи, вкл. логопед и психолог. 

че различните участници имат различно 
разбиране за това какво е приобщава-
що образование и как трябва да бъде 
предоставяно то. То остана концепция, 
която се счита за необходима, но чиято 
същност и конкретика в българския кон-
текст все още е в процес на изясняване 
и адаптация.

Огромни трудности в приемането на 
реформата в приобщаващото образо-
вание предизвика и неяснотата около 
осигуряването на финансиране на об-
щата и допълнителната подкрепа. Ми-
нистерство на образованието отговаря 
в запитване106, че дейностите по обща и 
допълнителна подкрепа се финансират 
не като конкретни дейности на учите-
лите, психолозите, логопедите или на 
координиращите екипи, а в зависимост 
от функционалните си характеристики 
– като част от разходите за издръжка на 
дейностите по възпитание и обучение 
на децата и учениците или като дейнос-

ти, свързани с подпомагането на равния 
достъп и подкрепата за личностно раз-
витие, като източници на финансиране 
могат да бъдат държавният бюджет, ев-
ропейски фондове и програми, собстве-
ните приходи на институциите. Смятаме, 
че е наложително всички дейности за 
подкрепа да бъдат финансирани не като 
част от разходите за издръжка, а като 
дейности, така също да бъдат изцяло 
обезпечени от държавния бюджет, тъй 
като осигуряват правото на образова-
ние. Допълнително заплащане на коор-
динатора по подкрепа в училище остава 
въпрос в рамките и решенията на учи-
лищното ръководство на всяко отделно 
училище, според стандартите и норма-
тивите за създаване на условия за при-
общаващо образование, което обаче не 
гарантира качественото им обезпечава-
не и не може да се приема като сериозен 
ангажимент от страна на държавата за 
провеждане на политиката за приобща-
ващо образование. 

106.   Съгласно писмо на МОН №1103-340 от 
15/12/2017 г. във връзка със запитване 
по ЗДОИ.
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5. 
ПРАВОСЪДИЕ



Живот в бедност

385 хиляди български деца 
живеят в бедност.1

симптоми на проблемно 
поведение 
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• 1282 сигнали, постъпили в отделите „Закрила на детето“ за насилие над деца през 2017 г.²
• 3998 досъдебни производства, при които пострадали са деца.³
• 2207  е общият брой деца, жертви на насилие, с които е работено през 2017 г. в 

социалните услуги от лицензирани доставчици.⁴
• 610  приети обаждания със сигнали за деца в риск на Национална телефонна линия за 

деца 116 111.⁵
 • 253 случая на кибертормоз.⁶ 

•  1 108 осъдени непълнолетни  
през 2016 г.10

•  4 980 деца са водени на отчет  
в ДПС за извършени престъпления 
през 2016 г.11

•  402 случая на насилие на деца  
в училище.⁷

•  1973 малолетни и 7 123 
непълнолетни, водени на отчет  
в Детска педагогическа стая (ДПС) 
през 2016 г. 

За почти всички доставчици на 
социални услуги, децата в конфликт 
със закона не са приоритет на работа.12

Липса на услуги за деца

в конфликт със закона

•  4 възпитателни 
училища-интернати и  
1 социално-
педагогически интернат

• 1 детски затвор 

•  21 058 отпаднали от училище 
деца за учебната 2015/2016⁸

•  145 274 необхванати от 
образователната система деца в 
задължителна училищна възраст от 
5 до 16 г.⁹

Отпадане 
от училище

ЖИвОТ в 
ИНсТИТуцИИ

рАЖДАНЕ
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Наличието на специализирани поме-
щения за престой, изслушване, разпит 
на деца в нашата страна нараства. През 
2017 г. бяха изградени още четири „сини” 
стаи в Плевен, Варна, София и Козло-
дуй107. Стаите са изградени благодарение 
на проект „Укрепване на правния и ин-
ституционалния капацитет на съдебната 
система в сферата на младежкото пра-
восъдие“, финансиран от Българо-швей-
царската програма за сътрудничество. 
Може да се каже, че по отношение на 
наличие на специализирани помещения 
определено има крачка напред. Едно-
временно с това е важно да разгледаме 
този напредък в контекста на смисъла 
на тези помещения, а именно да допри-
насят за по-добро спазване на правата и 
най-добрия интерес на децата и да бла-
гоприятстват набирането на надеждна 
информация за целите на правосъдието. 
По данни от доставчици на социални ус-
луги, стаята в Плевен е използвана 1 път 
през 2017 г., като това е била единстве-
ната щадяща характеристика на разпита, 
който иначе е проведен по същия начин 
като преди наличието на стая. В специа-
лизираното помещение във Варна, което 
е към Окръжния съд, са проведени 6 раз-
пита. И двете стаи са в общински сгради, 
но не в социални услуги и ползването им 
като организация и методология среща 
трудности. В стаята в Козлодуй към Ра-
йонния съд там са проведени 2 разпита 
за 2017 г. , по информация на МП. 

В рамките на проект „Правосъдие, при-
ятел на детето – обучение на професио-
налистите за по-добро взаимодействие”, 
изпълняване от Институт по социални 
дейности и практики в партньорство с 
МП, МВР, ВКП, ДАЗД, АСП и МЗ, експерти 
на ИСДП през 2017 г. проведоха супер-
визии във всички 28 съдебни райони в 
страната и установиха новоразкрити с 
местни инициативи „сини стаи” в малки 
съдебни райони в гр. Чепеларе (Смолян), 
гр. Генерал Тошево (Добрич), в Районен 
съд – Златоград, както и в Районна про-
куратура в гр. Кюстендил, което показва, 
че има нужда от изготвяне на единен ре-
гистър на специализираните помещения 
и стандарти за действащите в момента 
„сини стаи“ за щадящо правосъдие. 

Постигането на целите на изграждането 
на специализирани помещения за разпит 
и изслушване на деца е в пряка връзка с 
транспонирането на Директива 2012/29 
на ЕС, която изисква въвеждане на ми-
нимални стандарти за защита на жертви 
на насилие, особено на най-уязвимите 
сред тях като жертви на домашно наси-
лие, деца, хора с увреждания и други. 
При транспониране на Директивата по 
никакъв начин не беше отразен опитът 
на България при въвеждане на приятел-
ско към детето правосъдие, основано на 
мултидисциплинарен и междуинститу-
ционален подход. Нещо повече, по неяс-
ни причини имаше две работни групи за 

поради усилията 
да се оборудват/
адаптират специ-
ални помещения за 
престой, изслушва-
не, разпит на деца, 
включително на 
деца с увреждания, 
в производствата, 
които ги засягат. 

Среден 3,00,

КЪДЕ:

Националната стратегия за детето 2008-2018, част: Участие на детето 

НАПРЕДЪК:

За съжаление усилията за създаване на специални помещения не са довели до реал-
ни положителни промени в ситуацията на децата, жертви на насилие/или престъпле-
ния. Няма никаква промяна за децата, жертви на насилие или престъпления, които са 
с увреждания. 

АНГАЖИМЕНТ 1

Да се оборудват/адаптират специални 
помещения за престой, изслушване, разпит на 
деца, включително на деца с увреждания,  
в производствата, които ги засягат

5.1
прАвОсЪДИЕ, сЪОБрАЗЕНО  

с ИНТЕрЕсИТЕ НА ДЕТЕТО 

107.   „Писмо с изх. N: 66-00-173/12.10.2017 
г. от МП във връзка с подготовката на 
„Бележник 2018: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“
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транспониране на Директивата. В едната 
работна група участваха организации с 
опит във въвеждането на практики на 
приятелско към детето правосъдие. Те 
изготвиха проект за изменение на НПК 
и други закони, които отразяваха натру-
пания в България опит и добри практики 
по темата. В НС обаче влезе друг проект, 
изработен от друга работна група, която 
не консултира работата си с другите за-
интересовани страни. Парадоксално е, че 
и двете групи бяха към МП. Измененията 
в НПК бяха приети изключително бързо, 
без обсъждане, без възможност да се да-
дат предложения и да се чуят различни 
гледни точки108.

В контекста на тази Директива, специали-
зираните помещения за престой, изслуш-
ване, разпит на деца са сред мерките за 
защита по смисъла на чл.19, чл.22 и чл.23 
от Директивата. В съгласие с Директива 
2012/29 на ЕС на всяка жертва на престъ-
пление трябва да бъде осигурен достъп 
до специализирани услуги за подкрепа. 
Видът и наборът от специализирани услу-
ги за уязвимите жертви на престъпления 
е необходимо да се определя въз основа 
на индивидуална оценка от мултидисци-
плинарен екип, който да оцени риска, 
както и нуждите от прилагане на специ-
алните мерки за защита по смисъла на 
Директивата, нуждите от осигуряване на 
достъп до другите услуги. Този пакет от 
услуги е необходимо да се предоставя 
на жертвата на престъпление още при 
първия й контакт с правосъдната систе-
ма, което означава, че тя трябва да бъде 
тясно свързана или да се предоставя фи-
зически в полицията и/или в прокурату-
рата. В частично транспонираната през 
2017 г. Директива измененията в чл. 75109 
от НПК въведоха някои от правата на ин-
формиране на жертвите, което е важно, 
но те отново не са гарантирани в пълен 
обем, тъй като се посочва, че това ще се 
случи единствено ако човекът е дал ад-
рес. Правата му да бъде информиран 
възникват, ако той изрично е поискал да 
участва в производството. По отношение 
на децата информирането за правата е 
към техните близки, няма специални ма-
териали за тях, в които да се посочва и 
правото им да ползват мерки за защита, 
каквото е специализираното помещение. 
Информирането за тази подкрепа е вме-
нено на органите на МВР в Закона за под-
помагане и финансова компенсация на 
жертвите на престъпления, чл. 6110. Това 
изменение е от 2016 г., но по данни на 
проведените с жертви на престъпления 
интервюта111, децата и техните родители 
не са били информирани за правото им 
на индивидуална оценка на нуждите, на 
специални мерки за защита, включител-

но изслушване, разпит в специализирано 
помещение, безплатна психологическа 
помощ и пр. Решението за ползване на 
това помещение е на разследващите ор-
гани или на съда. В редки случаи за пра-
вото на децата на тази мярка за защита са 
информирани родителите от социални 
работници в социални услуги, където има 
специализирани помещения.

Измененията по отношение на провеж-
дането на разпит въвеждат известна по-
зитивна промяна за т.нар. разпит на сви-
детел със специфични нужди от защита, 
което е нов текст към чл. 139.112 Едновре-
менно с това за децата, които би трябва-
ло да се приемат за свидетели с особени 
потребности, и това изискване да се при-
лага и към тях, в чл. 140 изменението е 
дадено като възможност, а не като изис-
кване.113 На практика това изменение не 
води до реална промяна в практиката, 
където и досега, ако разследващият ор-
ган прецени, може да извърши разпита 
при тези условия. Важно е да се отбеле-
жи, че преценката на разследващия ор-
ган по никакъв начин не е обвързана с 
индивидуалната оценка, която би гаран-
тирала най-добрия интерес на детето. 
По този начин направените промени не 
гарантират правата на детето като уязвим 
свидетел. 

Не са въведени и никакви изисквания от-
носно специалиста, провеждащ разпит, 
което е в нарушение на изискванията 
да се положат усилия жертвата да бъде 
разбрана, както е посочено в преамбю-
ла (21). Директивата изисква също да се 
предприемат мерки за минимален брой 
разпити, което също по никакъв начин 
не е отразено в измененията в НПК. 
Единствената възможност е предвидена 
в измененията на чл. 281, в избягване на 
разпита по време на съдебното произ-
водство, когато детето е малолетно и е 
свидетел със специфични нужди, което 
изглежда следва да е доказано114.

Философията на индивидуалната оценка 
е да подпомогне преди всичко предоста-
вянето на специални мерки за защита115. 
Смисълът на индивидуалната оценка е 
в отчитане на риска от вторична викти-
мизация или от продължаване на прес-
тъплението/насилието, което определя 
изискването да се прави на най-ранен 
етап, а също и по време на всеки етап от 
производството (53-56). Представено-
то в (56) разбиране за съдържанието на 
оценката определя нейния характер на 
социална оценка, извършена от между-
институционален и мултидисциплинарен 
екип, тъй като включва както оценка на 
състоянието на жертвата от медицинска 

108.  Вж. писмо на НМД до Президента 
с молба за връщане за повторно 
обсъждане в НС на ЗИД на НПК, № 
753-03-14, във връзка с въвеждане на 
Директива 2012/29/ЕС в българското 
законодателство, https://goo.gl/RwCamh 

109.  чл. 75. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) 
(Доп. – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 
28.05.2010 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., 
в сила от 05.11.2017 г.) В досъдебното 
производство пострадалият има 
следните права: да бъде уведомен 
за правата си в наказателното 
производство; да получи защита за 
своята сигурност и тази на близките 
си; да бъде информиран за хода на 
наказателното производство; да 
участва в производството съгласно 
установеното в този кодекс; да прави 
искания, бележки и възражения; 
да обжалва актовете, които водят 
до прекратяване или спиране на 
наказателното производство; да има 
повереник; да получи писмен превод 
на постановлението за прекратяване 
или спиране на наказателното 
производство, ако не владее български 
език

110.  Органите на МВР, следователите 
и организациите за подкрепа на 
пострадали незабавно уведомяват 
пострадалите или лицата по чл. 3, ал. 
2 за:  
1. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 06.10.2016 г.) възможностите им 
за достъп до медицинска помощ, за 
организациите, към които могат да се 
обърнат за безплатна психологическа 
помощ и подкрепа, както и за всякакъв 
вид специализирана помощ, които могат 
да получат; 
2. правото им на правна помощ, 
органите, към които могат да се обърнат 
за упражняването му, условията и реда 
за предоставяне на безплатна правна 
помощ.

111.  Изследване на ИСДП по проект „Justice 
befriends the child – training of practitio-
ners for better cooperation”, с договор 
№ JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465, в 
приоритет Access to justice strand.

112.  (10) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила 
от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел 
със специфични нужди от защита се 
провежда при вземане на мерки за 
избягване на контакт с обвиняемия, 
включително чрез видеоконференция 
или телефонна конференция, в 
съответствие с разпоредбите на този 
кодекс.

113.  (5) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. – 
ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 
г.) Разпит на малолетен и непълнолетен 
свидетел в страната може да се извърши 
при вземане на мерки за избягване на 
контакт с обвиняемия, включително в 
специално оборудвани помещения или 
чрез видеоконференция.

114.  „…свидетелят не се явява и страните са 
съгласни с това; 6. (доп. – ДВ, бр. 63 от 
2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) свидетелят 
е малолетен или със специфични 
нужди от защита и при разпита му са 
присъствали обвиняемият и неговият 
защитник.

115.  На жертвите, определени като 
уязвими по отношение на вторично и 
повторно виктимизиране, сплашване 
и отмъщение, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време 
на наказателното производство. 
Конкретният характер на тези 
мерки следва да се определя чрез 
индивидуална оценка, като се вземе 
предвид желанието на жертвата. (58)
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В страната има 
новоразкрити 
с местни 
инициативи  
„сини стаи” – 
Чепеларе, 
Генерал Тошево, 
Златоград, 
Кюстендил.

ПРЕПОРЪКИ 

 Анализ на проблемите и на до-
брите практики в страната и в ЕС за 
използване на специализирани поме-
щения, които да подкрепят извежда-
нето на националните приоритети в 
тази сфера;

 Въвеждане на ясна система за 
набиране и периодичен анализ на 
данни от съществуващите специали-
зирани помещения и разработване 
на единни стандарти за тяхната рабо-
та. Необходимо да се въведат общи 
индикатори към «сините стаи» в стра-
ната на национално ниво за просле-
дяване на проведените изслушвания 
и разпити на деца в специализирани-
те помещения за разпит. Данните да 
се използват за проследяване и за 
въвеждане на нови политики и прак-
тики, както и за научно-изследова-
телска дейност.

 Изменения в НПК, които да стъ-
пят на анализа и да осигурят пълното 
въвеждане на изискванията на Дирек-
тива 2012/29 на ЕС за гарантиране на 
достъп на децата, жертви на насилие 
и на престъпления до мерки за защи-
та, включително изслушване/разпит в 
специализирано помещение, за кое-
то жертвите да бъдат информирани 
по подходящ начин още при първия 
контакт, както и при всеки следващ 
контакт със системата за закрила, по-
лицията или правосъдната система; 

 Въвеждане на индивидуална 
оценка не като възможна експертиза, а 
като психо-социална оценка на готов-
ността на децата, включително на де-
цата с увреждания, за участие в правни 
процедури и като определяне на нуж-
ди от защита, закрила и подкрепа;

 Въвеждане на изменения в Коор-
динационния механизъм за взаимо-
действие при работа в случаи на деца, 
жертви или в риск от насилие и за вза-
имодействие при кризисна интервен-
ция, които да гарантират междуинсти-
туционалния и мултидисциплинарен 
подход през целия период на работа 
с отделен случай на дете, жертва на 
насилие и/или престъпление, вклю-
чително децата с увреждания, от сиг-
нала до пълното възстановяване от 
травматичните преживявания, вклю-
чително след изтърпяване на евенту-
алната присъда на извършителя;

 Въвеждане на стандарти за раз-
пит на деца, включително на деца с 
увреждания, като методология и като 
процедури независимо от кого се 
провеждат;

 Въвеждане на изисквания за 
профил на компетенции на провеж-
дащите изслушвания и разпити раз-
следващи органи и на подкрепящите 
изслушванията и разпитите психоло-
зи или педагози.

116.  (3) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила 
от 05.11.2017 г.) Експертиза може 
да се назначи и за установяване на 
специфични нужди от защита на 
свидетел във връзка с участието му в 
наказателното производство.

и психологическа гледна точка, така и на 
социалната ситуация, но и на вида пре-
стъпление и връзките с евентуалния из-
вършител. Въвеждането на изискването 
на Директивата за индивидуална оценка, 
в чл. 22, „жертвите получават навременна 
и индивидуална оценка в съответствие с 
националните процедури, за да се опре-
делят специфичните им нужди от защита 
и да се установи дали и до каква степен те 
ще се ползват от специални мерки в хода 
на наказателното производство съгласно 
предвиденото в членове 23 и 24, поради 
особената им уязвимост по отношение 
на вторично и повторно виктимизира-
не, сплашване и отмъщение” е намерило 
място като допълнение на чл. 144 от НПК 
като експертиза116. По този начин тя не 
може да осъществи своята роля поради 
невъзможността да бъде мултидисципли-
нарна, да бъде направена възможно най-
рано, за да определи характера на жерт-

вата като уязвима или не, и да оценят 
нейните нужди от специфични мерки за 
защита и подкрепа. Тя е вменена на вещо 
лице, чиято компетентност не е ясна. 

Като обобщение може да се каже, че се-
риозни положителни промени в начина, 
по който децата участват в правни про-
цедури, не са настъпили в резултат на 
изградените нови специализирани по-
мещения. 

През 2017 г. не е изградено нито едно по-
мещение за изслушване на деца, които 
участват в граждански и административ-
ни производства. Няма напредък по пре-
поръката от „Бележник 2017“ за разрабо-
тване на стандарти, които да гарантират, 
че процесуалните действия ще се из-
вършват в подходяща среда, при благо-
приятни условия и при използването на 
подходящ език за комуникация с детето.
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Работата по ангажимента започна едва 
през второто полугодие на 2017 г. поради 
съставянето на редовно правителство 
през месец май. Проектът на Закон за 
отклоняване от наказателно производ-
ство и налагане на възпитателни мерки 
на непълнолетни лица (ЗОНПНВМНЛ), 
който беше изработен през 2016 г., бе 
поставен отново на дневен ред от ми-
нистъра на правосъдието едва през 
месец септември, когато по инициатива 
на МП бяха свикани няколко работни 
срещи с участието на представители от 
ключови министерства и заинтересова-
ни страни, които имат отношение към 
закона – МОН, МТСП, МВР, УНИЦЕФ – 
България и НПО – с цел сближаване на 
позициите между тях и финализиране 
на текстовете. Целта на проекта е отмяна 
на остарелия, от 1958 г., Закон за борба 
срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните и въвеж-
дане на ново законодателство, в крак с 
международните стандарти за работа с 
деца правонарушители, което гарантира 
правата на децата. 

За съжаление, становищата, които бяха 
получени в резултат от няколкото дис-
кусии, не отразиха промяна в позициите 
на ключовите министерства. От МТСП не 
приемат аргументите, че поради нака-
зателната неотговорност на децата под 
14 години (чл. 32 от НК) спрямо същите 
не следва да бъдат прилагани мерки по 
закона117. Министерството не приема 

мярката „специален надзор от приемно 
семейство“, както и ангажимента на сис-
темата за закрила към децата в конфликт 
със закона, което, според институцията, 
ще вмени на социалните работници от 
ОЗД „редица нови и несвойствени анга-
жименти, без да се прецизира и анали-
зира по какъв начин ще се обезпечат те 
и как ще се укрепи капацитетът на сис-
темата за закрила на детето за работа 
с деца в конфликт със закона“. От МВР 
също са на мнение, че децата под 14-го-
дишна възраст трябва да бъдат обект 
на разпоредбите на закона, тъй като 
изключването им би могло да създаде 
„празнота в нормативната уредба“118. 

От своя страна представители на НПО, 
включително Национална мрежа за де-
цата, и УНИЦЕФ – България за пореден 
път настояха твърдо, че децата до 14 г., 
които имат прояви в конфликт със зако-
на, и тези над 14 г. с прояви, свързани с 
техния статус, като бягство от училище, 
дома и др., трябва да бъдат възприема-
ни като деца в риск, които да бъдат обект 
единствено на подкрепа и закрила. За 
тази цел социалното министерство би 
трябвало да предвиди включването им 
като целеви групи в наличните услуги, 
както и да уреди нови, които отговарят 
на техните нужди. 

През декември, по време на последното 
заседание на Съвета по прилагане на Ак-
туализираната стратегия за продължава-

поради декларира-
ната политическа 
воля за осъщест-
вяване на рефор-
мата и поставя-
нето на темата 
на дневен ред в 
рамките на Съве-
та по прилагане 
на Актуализира-
ната стратегия за 
продължаване на 
реформата в съ-
дебната система-
система, което не 
доведе до никакъв 
резултат.

Слаб 2,00,

КЪДЕ:

ПЪТНА КАРТА за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система. 

НАПРЕДЪК:

В края на годината от МП декларираха, че ще работят за финализиране на ЗОН-
ПНВМНЛ в спешен порядък, като се съобразят с международните стандарти. СПИ в с. 
Драгоданово бе закрит от МОН. 

АНГАЖИМЕНТ 2

Изготвяне на пакет от законодателни изменения, 
с които се предвиждат изменения в НК и 
свързаните с тяхното прилагане закони, както 
и приемането на специални закони за детско 
правосъдие – уреждащи възможностите за 
отклоняване на непълнолетни от наказателно 
производство, уреждащи възпитателните мерки 
при освобождаване

117.  Писмо от Бисер Петков, министър на 
труда и социалната политика до Цецка 
Цачева, министър на правосъдието, 
относно Актуализиран проект на 
Закон за отклоняване от наказателно 
производство и налагане на 
възпитателни мерки на непълнолетни 
лица, изх. № 0409-192/20.09.2017 г.

118  Писмо от Красимир Ципов, зам.-
министър на труда и социалната 
политика до Цецка Цачева, министър на 
правосъдието, относно Актуализиран 
проект на Закон за отклоняване от 
наказателно производство и налагане 
на възпитателни мерки на непълнолетни 
лица, изх. № 812100-19796/29.09.2017 г. 
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не на реформата в съдебната система119, 
бе прието с консенсус, че „в закона след-
ва да се включат и текстове по отноше-
ние на малолетните, като се предвидят 
респективните правила в други закони“, 
а до средата на месец януари институ-
циите трябва да предложат окончател-
ни текстове за финализиране на закона. 
Със заповед № ЛС-13-64/28.12.2017 г. на 
министъра на правосъдието е създаде-
на работна група със задача да изготви 
цялостна предварителна оценка на въз-
действието по проекта, като в състава на 
работната група са включени представи-
тели на ВКП, Дирекция „Модернизация 
на администрацията“ в МС, МОН, МТСП, 
МФ, ЦКБППМН, УНИЦЕФ – България, 
„Център на НПО – Разград“, НМД и др.120

Отделно от това, по информация от МП е 
поискано съдействие от Съвета на Евро-
па за изготвяне на правен анализ, с цел 
да се гарантира, че законопроектът е в 
съответствие с международните правни 
стандарти в областта на правата на дете-
то.121 МП съобщава още, че е поискано 
становище от катедрата по наказателно-
правни науки в Юридическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ по предвиденото изменение 
по отношение на малолетните лица с 
противоправно поведение, спрямо кои-
то се предвиждат единствено мерки за 
закрила. Не е налична информация дали 
такова становище е получено в рамките 
на календарната 2017 г. 

През годината бе закрит и социално-пе-
дагогическият интернат (СПИ) в с. Драго-
даново в резултат от подписка и натиск 
от страна на жители на село Драгодано-
во и проведена кръгла маса по иници-
атива на Омбудсмана Мая Манолова с 
участието на МОН, МТСП и други заин-
тересовани страни. Институцията не бе 
закрита с оглед най-добрия интерес на 
децата, настанени там, тъй като голяма 
част от изведените деца бяха премес-
тени механично в СПИ с. Варненци. На 
територията на страната продължават 
да функционират 1 СПИ и 4 ВУИ, като ус-
ловията там продължават да бъдат обект 
на критики от държавни и международ-
ни институции. 

През 2017 г. по проект на Национална 
мрежа за децата започнаха работа че-
тири Центъра за права на децата, които 
предоставят услуги за деца в конфликт 
със закона и за деца с проблемно пове-
дение. Центровете се намират във Враца, 
Русе, София и Пазарджик, като тяхната 
цел е да въведат нови методи за работа 
с тези групи деца, както и практики във 
връзка с въвеждането на Директива (ЕС) 
2016/800 относно процесуалните гаран-
ции за децата, които са заподозрени или 
обвиняеми в рамките на наказателното 
производство.122

119.  Протокол от заседание №4 на Съвета 
по прилагане на Актуализираната 
стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система, 19 
декември 2017 г., https://goo.gl/AZ1Akk

120.  Писмо с изх. № 66-00-14/18-2 от 
12.02.2018 г. от МП във връзка с 
подготовката на „Бележник 2018: Какъв е 
средният успех на държавата в грижата 
за децата?“

121.  Писмо с изх. N: 119/05.10.2017 г. от МП 
във връзка с подготовката на „Бележник 
2018: Какъв е средният успех на 
държавата в грижата за децата?“

122.  Четирите Центъра за права на децата 
са част от проекта „Развиване на 
Центрове за права на децата в конфликт 
и в контакт със закона“, финансиран 
от фондация „Велукс“, и се управляват 
от Института по социални дейности 
и практики (София), Сдружение за 
педагогическа и социална помощ за 
деца ФИЦЕ –България (Враца), Фонд 
за превенция на престъпността – ИГА 
(Пазарджик) и СНЦ „Еквилибриум“ (Русе). 

ПРЕПОРЪКИ 

 Проектът на ЗОНПНВМНЛ и из-
мененията в НК и НПК, които вървят 
към него, да се внесат в НС, като бъде 
изяснена ролята на социалните служ-
би и ресурсно обезпечени техните от-
говорности в подкрепата на децата в 
конфликт със закона и на децата под 
минималната възраст за наказателна 
отговорност.

 Да се създаде План за действие 
за прилагане на новото законодател-
ство, който да даде рамка и яснота как 
ще се управляват всички предвидени 
промени и как ще бъдат организира-
ни във времето те; кои дейности ще 

бъдат приоритетни; какви мерки и га-
ранции следва да бъдат предприети 
за осигуряване на необходимия чо-
вешки и финансов ресурс за неговото 
прилагане;

 Да се сформират междуинсти-
туционални и мултидисциплинарни 
екипи с участие на външни експерти 
и представители на НПО, които да из-
готвят индивидуални планове за за-
криване на ВУИ и СПИ и насочване на 
децата и младежите от тях към новите 
форми на подкрепа и възпитателни 
мерки. 

В страната 
продължават  
да функционират 
1 спИ и 4 вуИ 
с лоши битови 
условия и без 
гаранции за 
правата на 
децата.

5.1  ПРАВОСЪДИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО
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ОЦЕНКА:

КАКВО СЕ СЛУЧВА

Темата за безопасността на децата в ин-
тернет беше засегната в рамките на дву-
дневна научно-практическа конферен-
ция „Децата и медиите“ на 8-9 ноември, 
както и по време на съвместен семинар 
с РУО-София и ГДБОП на 11.10.2017 г.  

В същото време въпреки обновяването 
на сайта на ДАЗД секцията „Децата в ин-
формационното общество“ не дава дос-
татъчно информация по темата, а част 
от наличната информация е неточна 
или остаряла. Основната част от мате-
риалите са от 2009 г., въпреки че Нацио-
налният център за безопасен интернет 
нееднократно изпраща предложение за 
добавяне на подходящи и актуални ма-
териали. Единственият актуален матери-
ал за национално представителното из-
следване „Децата на България онлайн“ 
е недостъпен поради сгрешена връзка, 
няма информация за възможностите за 
подаване на сигнал онлайн и за връз-
ка с Консултантската линия на Центъра 
за безопасен интернет. Адресът на он-
лайн Горещата линия, който фигурира 
сред материалите, е стар и невалиден. 
Невалидна е и предлаганата програма 
за родителски контрол, която вече не 
се поддържа, а липсва споменаване на 
българската подобна програма за мо-
билни устройства Protectyourkid123.

Учебните програми за начален и сре-
ден етап на образованието претърпяха 
подобрение и вече включват основни 
знания и умения, свързани с повишава-
не на дигитално-медийната грамотност 
на учениците. За съжаление развиване-
то на тези умения все още се разпозна-
ва от МОН единствено като задача на 
часовете по компютърно моделиране 
и информационни технологии, които 
както като количество, така и като обща 
насоченост не могат да развият в дос-
татъчна степен този тип грамотност, 
който отговаря на изискванията на ди-
гиталната ера.

Друг важен ангажимент на държава-
та, който е залегнал като мярка за защита 
на децата от всякакви форми на злоупо-
треба, насилие и експлоатация и също 
се намира в НСЗД 2008-2018 е „Да се 
създаде по-добра система за контрол 
на съдържанието на достъпната на 
децата информация в интернет, за да 
не затормозява тя личностното им 
развитие.“ Независимо от това доколко 
този ангажимент е реалистичен, по него 
и през 2017 г. не бяха предприети никак-
ви инициативи.

Както в Националната програма за пре-
венция на насилието и злоупотребата 

Имаше няколко 
инициативи от 
страна на ДАЗД 
в тази посока, 
както и подобре-
ние в учебните 
програми на МОН, 
но са необходими 
значително пове-
че усилия.

Среден 3.00

КЪДЕ:

Национална стратегия за детето 2008-2018

НАПРЕДЪК:

ДАЗД инициира няколко важни събития и заяви намерение в рамките на Национал-
ната програма за закрила на детето 2018 г. един от важните приоритети на агенцията 
да бъде „Децата в дигиталната ера“. 

АНГАЖИМЕНТ 1

Популяризиране на правилата за безопасност 
на децата в компютърната мрежа за деца, 
родители и училищни власти и на адресите, 
на които може да се съобщава за вредно 
съдържание в интернет

5.2
прЕНЕБрЕГвАНЕ И ЗЛОупОТрЕБА с ДЕцА  

в КИБЕрпрОсТрАНсТвОТО

123.  Приложение за родителски контрол и 
онлайн защита на деца,  
http://protectyourkid.bg/. 
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с деца 2017-2020 г., така и в Плана за 
действие за 2017-2018 г. към Програ-
мата са заложени главно дейностите 
на неправителствения сектор в лицето 
на Центъра за безопасен интернет, ко-
ординиран от Фондация „Приложни из-
следвания и комуникации“ и Асоциация 

„Родители“. Липсват сериозни и после-
дователни мерки и дейности, с които се 
ангажират държавни институции с из-
ключение на работата на ГДБОП на МВР 
за разкриване на сексуална експлоа-
тация на деца през информационни и 
компютърни системи.

ПРЕПОРЪКИ 

 ДАЗД да актуализира съдържа-
нието на сайта си, като помести на ви-
дно място уеб-адресите и телефоните, 
на които може да се подаде сигнал 
или да се потърси съвет или помощ 
при проблем с дете в интернет.

 МОН да предприеме цялостно 
преразглеждане на учебните програ-
ми с цел развитието на дигитално-ме-
дийната грамотност у децата още от 
начален етап и до завършване на сред-
но образование да залегне в изисква-
нията и по другите подходящи за целта 
предмети.

Учебните 
програми за 
начален и 
среден етап на 
образованието 
вече включват 
основни знания и 
умения, свързани 
с повишаване 
на дигитално-
медийната 
грамотност на 
учениците.

5.2  ПРЕНЕБРЕГВАНЕ И ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО
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ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА ПРЕЗ 2017

Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет по 
образование“ – Гоце Делчев  

Област Бургас
Сдружение „Верният  
настойник“ – Бургас
Асоциация „Деметра“ – Бургас
Сдружение „Областен ромски 
съюз“ – Бургас
Сдружение „Петлите“ – Бургас
Сдружение „Усмивка“ – Бургас

Област Варна
Асоциация на родителите  
на деца с дислексия – Варна
Сдружение „Гаврош“ – Варна
Сдружение „Евроинтеграция“ – 
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 „Спина бифида и 
хидроцефалия“ – Варна
Сдружение „Съучастие“ – Варна
Сдружение „Цветно бъдеще“ – 
Варна

Област Велико Търново
Фондация „Международна 
социална служба“ – Велико 
Търново
Сдружение „Младежка 
толератност“ – Горна Оряховица
Център за междуетнически диалог 
и толерантност  
АМАЛИПЕ – Велико Търново

Област Видин
Сдружение „Организация  
Дром“ – Видин

Област Враца
Сдружение „Първи юни“ – Бяла 
Слатина
Сдружение „Враца софтуер 
общество“
Сдружение „Дом на науката и 
техниката“ – Враца
Сдружение „Нов път“ –   
с. Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Търнава

Област Габрово
Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Социален диалог 
2001“ – Габрово

Област Добрич
Фондация „Ръка за помощ“ – 
Добрич

Област Кърджали
Сдружение „Инициатива за 
развитие – Кърджали решава“ – 
Кърджали

Област Кюстендил
Сдружение „Знание, успех, 
промяна“ – Дупница
Сдружение „Ларго“ –  Кюстендил
Родителско настоятелство на ЦДГ 
„Калина“ – Дупница

Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век“ –  
Ловеч
Сдружение „Знание“ – Ловеч

Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще“ – Ракитово
Фондация „Жулевия дом“ –  
с. Лесичово
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
Сдружение „Бялата  
лястовица“ – Трън

Област Плевен
Плевенски обществен фонд 
„Читалища“ – Плевен

Област Пловдив
Асоциация „Голям брат,  
голяма сестра“ – Пловдив
Фондация „Джендър 
алтернативи“ – Пловдив
Национален алианс за работа  
с доброволци – Пловдив

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

Област Русе
Сдружение БРТИМ – Русе
Сдружение „Еквилибриум“ – Русе
Европейски център по медиация и 
арбитраж (ЕСМА)
Фондация „Каритас – Русе“ 
Клуб „Отворено общество“ – Русе
Център Динамика – Русе

Област Силистра
Женско дружество „Екатерина 
Каравелова” – Силистра
Сдружение „Надежда за добро 
бъдеще” – Силистра

Област Сливен
Дружество за подкрепа на деца 
и лица с умствени, физически 
и сензорни увреждания „Св. 
Стилиян Детепазител“ –  
Сливен
Фондация „Здравето на  
ромите“ – Сливен
Фондация ИРА – Сливен
Фондация „Лекари на света“ – 
клон България – Сливен
Сдружение „Ромска академия за 
култура и образование“ – Сливен

Област София-град
Фондация „Агапедия – България“
Алианс на българските акушерки
Асоциация „Българско 
психоаналитично пространство“
Сдружение за български семейни 
ценности, традиции  
и култура „Българче“
Сдружение „Алфа клуб –  
да оцелееш“
Асоциация за ранно детско 
развитие
Асоциация „Родители“ 
Фондация „Благотворител“
Българска асоциация на 
осиновени и осиновители
Българска асоциация за семейно 
планиране и сексуално здраве
Българска педиатрична асоциация
Български хелзинкски комитет
Фондация „Българско дете“ 
БНК „Заедно за децата“
Българска тренировъчна централа
Сдружение „Дете и пространство“
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Деца и юноши“
Фондация „Деца на България“
Фондация „Дечица“
Фондация „Еврика“
Фондация „Екип“
Фондация „Заедно в час“
Фондация „За майчино и детско 
здраве“
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално 
развитие“
Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата“
Институт за насърчаване на 
професионалното образование и 
обучение
Институт за прогресивно 
образование
Институт по социални дейности и 
практики
Фондация „Конкордия България“
Фондация „Международна 
награда на херцога на Единбург“
Международен правен център
Младежка фондация Арете
Фондация „М&М Физио“
Национална асоциация за 
приемна грижа
Национална асоциация на 
ресурсните учители
Национална мрежа на здравните 
медиатори
Национално движение „Фуутура“
Фондация „Надежда за малките“
Сдружение „Надежда за нас“
Национален ученически 
екопарламент
Национален център за социално и 
емоционално развитие
Фондация „Пайдея“
Фондация „Партньори – 
България“ 
Проект „Права на човека“

Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“
Фондация „Приятели 2006“
Сдружение „Ре-Акт“
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация – София
Фондация „Сийдър“
Фондация „Сингъл степ“
Фондация „Стъпка за България“
Фондация „Стъпка по стъпка“ – 
София
Театрално-социална формация 
„Театър Цвете“
Училищно настоятелство 
„Надежда“ към ОУ „Бенито 
Хуарес“
Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца ФИЦЕ-
България
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация за достъп до права 
(ФАР)
Център „Зографче“
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Център Надя“
Сдружение „Център за 
приобщаващо образование“
Център за психосоциална 
подкрепа
Habitat for Humanity
SOS Детски селища – България

Област София
Сдружение „За един по-добър 
живот“ – Челопеч

Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата с 
увреждания“ – Казанлък
Читалище „Възродена искра“ – 
Казанлък
Сдружение „Самаряни“ – Стара 
Загора
Сдружение „Свят без граници“ – 
Стара Загора

Област Търговище
Сдружение „Академика 245“, 
Антоново
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските 
организации – Търговище

Област Хасково
Сдружение „Деца и семейства“ – 
Хасково
Фондация „Подари усмивка“ – 
Димитровград
Сдружение „Шанс и закрила“ – 
Хасково

Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца, 
преживели насилие – Нови пазар
Женско ромско сдружение 
„Хаячи“ – Нови пазар

Област Ямбол
Общинско училищно 
настоятелство – Болярово
Читалище „Умение 2003“ – Ямбол
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СРЕДНИЯТ УСПЕХ 

НА ДЪРЖАВАТА  
В ГРИЖАТА 
ЗА ДЕЦАТА?


