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Уважаеми читатели,

Изминаха десет години от първото издание на ежегодния ни мониторингов доклад „Бележник: 
Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Преди едно десетилетие  
искахме да създадем инструмент, който обективно проследява изпълнението на ангажиментите 
на държавата към най-малките ѝ граждани, но и в най-смелите си мечти не предполагахме, че 
Бележникът ще се превърне в единствения доклад, който изчерпателно анализира всички сфери 
на живота на децата в България и разглежда развитието на обществените политики във всяка от 
тях. 

От първото издание на Бележника през 2011 г. досега на власт видяхме 7 различни правителства, 
включително 3 служебни кабинета. Току-що започна работа и 45-тото Народно събрание –
поставени сме пред много неизвестни както в политически, така и в житейски план. През последното 
десетилетие станахме свидетели на по-малко позитивни промени в благосъстоянието на децата, 
отколкото би ни се искало. За съжаление, в много от проследяваните от Бележника области като 
детското здравеопазване, деинституционализацията и резидентната грижа, правосъдието за 
деца, закрилата от всички форми на насилие виждаме не просто липса на прогрес и напредък, а 
отстъпление и влошаване на ситуацията за хиляди деца и семейства. Това се дължи не на липса 
на финансови средства или нормативна уредба, а най-вече на отсъствие на желание от страна 
на управляващите да поставят в своите политики и действия траен и последователен приоритет 
върху децата и да изградят необходимия капацитет във всички системи. 

Юбилейното издание Бележник 2021 съвпадна с безпрецедентната за най-новата ни история 
криза, свързана с пандемията от коронавирус. Макар и последствията от нея тепърва да 
се разгръщат както в материален, така и в психологически аспект, можем да потвърдим 
убеждението си, че слабите места и хроничните проблеми на всички системи, които би трябвало 
да функционират в полза на децата и семействата, претърпяха пълен провал. Непосредствената 
реакция на правителството отново не беше насочена към подкрепа на най-уязвимите, а точно 
обратното – превърна ги в скрити жертви на пандемията чрез неразбиране и неглижиране на 
техните нужди за сметка на други интереси. 

В същото време в обществото, благодарение на бездействието на институциите, а в определени 
случаи и с тяхното активно участие, се развиха невиждани досега по размерите си процеси на 
пропаганда, манипулации и фалшиви новини, свързани с детските политики. Те доведоха до срив 
в доверието на гражданите към държавата и към неправителствените организации, до подмяна 
на смисъла, целите и посланията на политиките за деца и семейства, градени и отвоювани с 
години, до отстъпление от постигнатия напредък, отново за сметка на децата.  За съжаление, 
продължаваме да не виждаме никакви усилия на властта да спре категорично тези процеси и да 
пренасочи фокуса на цялото общество към изграждане на позитивна и изискваща среда, която 
постоянно да подобрява живота на децата с активната подкрепа и участие на всички възрастни. 

През 2017 г. в анкетата към Бележника, с която всяка година питаме деца, родители и 
професионалисти за тяхната оценка на държавата, получихме реторичното питане: „Толкова 
много ли са децата на България, че да не можем да се погрижим за тях, независимо къде живеят?“. 
Четири години по-късно над 30% от децата в България (които са едва около 1 млн. и 200 хиляди) 
продължават да живеят в риск от бедност и социално изключване, България е на челно място 
по детска смъртност в Европейския съюз, на последните места по функционална грамотност 
сред младежите, все още близо 9 хиляди деца живеят извън семейна среда, а законът, по който 
се подвеждат под отговорност деца-нарушители, навърши половин век. България остана без 
ключови стратегически и нормативни документи като Истанбулската конвенция и Националната 
стратегия за детето, с все още нефункциониращ адекватно Закон за социалните услуги и без 
съвременна детска болница. 

Ние от Национална мрежа за децата не можем да приемем, че в България няма достатъчно 
ресурс, капацитет, отговорност и ангажимент за развитие на работещи политики за децата и 
семействата, затова и в следващите години ще продължим със същата категоричност своята 
застъпническа дейност и усилия, докато не бъдем сигурни, че всяко дете ще получава грижа, 
подкрепа и уважение за достойно развитие на своя потенциал. И в тази наша задача основен 
инструмент ще продължава да бъде нашият ежегоден доклад Бележник. 

УВОД 

Георги Богданов 

Изпълнителен директор 
на Национална мрежа 
за децата



3

Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на всички, които доприне-
соха за изготвянето на доклада „Бележник 2021: Какъв е средният успех на държавата в 
грижата за децата?“.

Благодарим на авторите, които разработиха отделните части от доклада. Признателни 
сме за подкрепата на организациите членове на Мрежата и за усилията и усърдието на 
колегите, които коментираха и редактираха отделни части от „Бележника“. 

Не можем да пропуснем да благодарим и на младите хора, родителите и професиона-
листите – общо 700 души от цялата страна, които дадоха своето мнение чрез попълване 
на три отделни анкети и станаха част от текстовете и оценките в  „Бележник – как децата, 
родителите и професионалистите оценяват държавата?“.  

Благодарности и към младежите – „Рапортьори“ от Националния Юрочайлд1 Форум 
(НЕФ) в България, които за периода януари – декември 2020 г. интервюираха свои връст-
ници на възраст от 10 до 18 години от цялата страна по значими за децата теми. 

Изказваме специални благодарности за усилията на служителите от Министерство на 
труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство 
на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните 
работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство 
на културата, Министерство на младежта и спорта, Агенцията за социално подпомага-
не, Държавната агенция за закрила на детето и Държавната агенция за бежанците, На-
ционалния център за обществено здраве, Националната здравноосигурителна каса,  
Международна организация по миграция, Националния статистически институт, Нацио-
нална агенция за приходите, Община Харманли, Район Кремиковци, Район Овча купел, 
Район Сердика, които предоставиха подробна информация за напредъка по изпълне-
нието на ангажиментите и изготвиха отговорите по многобройните заявления за достъп 
до обществена информация за целите на „Бележника“.

Изказваме своята особена признателност и към членовете на външната оценяваща ко-
мисия, които ни дариха своите време, усилия и експертиза, за да коментират доклада и 
да допълнят анализите и препоръките.

Белла Динкова, Национална мрежа за децата
Борислава Черкезова, Магдалена Цонева, Фондация „Карин дом” – Варна
Галина Бисет, Сдружение „Еквилибриум“ – Русе
Георги Богданов, Национална мрежа за децата
Георги Стоев, СУ „Любен Каравелов“, Пловдив
Д-р Гергана Гешанова, Коалиция за живот без тютюнев дим
Гергана Ефремова, Фондация Заедно в час
Денница Маринчева, Национална мрежа за децата
Доц. д-р Диана Циркова, Асоциация „Българско психоаналитично пространство“
Диляна Дилкова, Национална мрежа на здравните медиатори
Елмира Нешева, Фондация „Конкордия България“
Емануил Георгиев, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Красимира Величкова, Български дарителски форум 
Кристина Гологанова, Сдружение „Рийчаут.БГ“ – клон България
Доц. д-р Лалка Рангелова, Национален център по обществено здраве и анализи
Любомира Велчева, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – 
България“ 
Мариана Банчева, Калина Христова, Национална асоциация на ресурсните учители
Мариана Писарска, Национална мрежа за децата
Мария Брестничка, Национална мрежа за децата
Мариян Дянков, SOS Детски селища – България
Марияна Георгиева, образователен психолог
Мая Цанева, Сдружение „Безопасни детски площадки“
Мила Ташкова, Фондация „За нашите деца“
Адв. Милена Кадиева, Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив
Момчил Баев, Фондация „Сингъл Степ“
Надежда Цекулова, Български хелзинкски комитет
Наталия Кирилова, Българска педиатрична асоциация

АВТОРИ:  

БЛАГОДАРНОСТИ 

БЛАГОДАРНОСТИ
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Николета Габровска, Фондация „Сингъл Степ“
Нина Тодорова, SOS Детски селища – България 
Петя Димитрова, Институт по социални дейности и практики 
Пламена Николова, Национална мрежа за децата
Росица Петрова, Фондация за децата в риск по света
Савелина Русинова, Фондация „За нашите деца“
Д-р Таня Андреева, ЗА истинска детска болница
Адв. Теодора Саркизова, Сдружение „Семеен център Мария“ – Варна
Тодорка Георгиева, Българска асоциация „Осиновени и осиновители“
Адв. Юлия Раданова, Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“
Яна Алексиева, Давид Кюранов, Асоциация „Родители“

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

ВЪНшНИ 
ОЦЕНИТЕЛИ:  



5МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

„Бележник 2021: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” е 
десети пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Докладът оце-
нява реализирането, в рамките на календарната 2020 г., на правата на децата чрез 
прилаганите държавни политики за децата и техните семейства.

Основната цел, която си поставяме с разработването на „Бележника“, е да извършва-
ме ежегоден, независим мониторинг по правата на децата, основан на предприетите 
действия от страна на правителствата, който е подкрепен от факти и данни. 

Докладът предлага и препоръки, които се надяваме да подкрепят подобряването на 
политиките и практиките за деца и семейства в страната ни. 

Темите, по които работиха експертите за извършване анализ на напредъка по поли-
тиките за децата и гарантирането на техните права, са: Участие на децата, Благосъс-
тояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на 
насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, 
Спорт, отдих и свободно време. Чрез избраните теми и включените подтеми се стре-
мим да обхванем в пълнота правата на децата, да оценим всички аспекти на правото 
и на неговото реализиране. С анализите целим постигането на интегритет в пред-
ставянето на правата на децата в доклада, който поставя фокус върху структурните 
и хоризонталните политики, а не върху отделни ангажименти на държавата за съ-
ответната година. Придържаме се основно към три критерия за приоритетност на 
проблемите – значимост, релевантност към темите, приоритетни за организациите 
членове на Национална мрежа за децата, и възможност за разрешаване.

Темите и включените към тях подтеми, разгледани в настоящия „Бележник“, избрах-
ме, водени от принципа за последователност с максимален обхват и актуалност. По 
този начин, от една страна имаме възможност в динамика да проследим как държа-
вата се справя с определени предизвикателства и дали действията за решаване на 
идентифицираните проблеми са обвързани с отправените през предходната година 
препоръки. А от друга – да изведем самостоятелна тема, която засяга и илюстрира 
ситуацията в страната с гарантирането на правата на децата. Затова тази година из-
веждаме като акцент кризата, която породи пандемията от COVID-19 в национален и 
световен план и как България се справи с управлението на процесите, свързани с жи-
вота на децата. Анализираме дали и доколко държавата успя да подкрепи адекватно 
децата и семействата в месеците на изолация, дистанционно обучение, затруднен 
достъп до здравни грижи, влошаване на психичното здраве и задълбочаване на бед-
ността и социалното изключване. 

Анализите включват: оценка, обосновка, описание на фактите и данните от експерт-
ното проучване и от информацията, предоставена от държавните институции по кон-
кретната тема и 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. С оглед още по-висока прозрачност и 
обективност на оценката, отправяме към експертите от министерствата и агенциите 
молба за съдействие при събирането на информация за напредъка по изпълнението 
на изведените от нас теми и подтеми през 2020 г., както и за предизвикателствата, 
които срещат и плановете им за постигането на заложените цели. Предоставената 
от тях подробна информация е използвана за разработването на анализите по всяка 
тема. Традиционно останалите използвани източници са: доклади на институции, не-
зависими изследователи и неправителствени организации, както и публикации в ме-
диите. Тъй като докладът е разработван в рамките на календарната 2020 г. и първите 
месеци на 2021 г., поместените данни се отнасят за 2019 г. и 2020 г. Когато липсват 
достъпни данни, използваме най-актуалните налични данни, които очертават обща-
та картина и състоянието на политиката. Всички данни и източници на информация 
цитираме в текста на „Бележника“ в подкрепа на изводите и оценките по отделните 
теми и в уверение на това, че анализът е изготвен на базата на надеждни източници, 
а не е субективен израз на мнението на Национална мрежа на децата. 

Традиционно Национална мрежа за децата включва в доклада и мнението на 
деца, млади хора, родители и професионалисти, обединени в един общ доклад 
заедно с експертните оценки. Целта ни, както всяка предходна година, е да разберем 
каква е ситуацията по отношение на правата на децата у нас, именно от тях самите, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
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техните родители, както и хората, чиято роля е да ги подкрепят – учители, здравни 
и социални работници и др. Без претенции за представителност и изчерпателност, в 
началото на 2021 г. 276 деца и възрастни споделиха в анкета „Бележник – как деца-
та, родителите и професионалистите оценяват държавата?“  факти и мнения за своя 
живот в областта на здравеопазването, образованието, правосъдието и семейство-
то. Допълнително докладът представя и автентична информация от мнения на деца, 
набрано чрез допитване, проведено от младежите рапортьори в Национален Юро-
чайлд форум – България (НЕФ). 425 възрастни се включиха и в друга наша анкета на 
тема Баланс между личното и работното време на родителите в България. 

Нашата задача беше да отчетем ситуацията и евентуалните промени по отношение 
на гарантирането на правата на децата и политиките, насочени към тях и семейства-
та, чрез вземането на решения за разрешаването на проблема от държавата и прила-
гането му до трайното елиминиране и постигане на положителен ефект върху децата 
и семействата. Не сме пропуснали и да поощрим положените усилия и позитивното 
развитие, дори и при липса на конкретни резултати или при непълно изпълнение на 
политиките. Положихме усилия да изведем на преден план постиженията и да тър-
сим позитивните развития във връзка с гарантиране на правата на децата, но не сме 
спестили и градивната критика.

В секцията „Какво ни казват оценките“ представяме кратко резюме на развитието 
през изтеклата година по отделните теми.  

Оценяването е аналогично на това в образователната система и се базира на шесто-
балната система. В настоящия доклад оценките са поставени от експертите, външни-
те оценители и децата, родителите и професионалистите и впоследствие потвърдени 
от гражданските организации, членове на Национална мрежа за децата. Окончател-
ните оценки са получени на базата на средноаритметично изчисление от оценките 
на авторите, на външните експерти и децата, родителите и професионалистите по 
различните подтеми, обхванати в осемте теми на доклада.  

Важно е да се отбележи, че сме се придържали към скалата за оценяване, утвърдена 
през 2015 г. Това означава, че поставената оценка е през дефиниране на проблема 
– т.е. през ситуацията в страната с гарантирането на правата на децата и политики-
те, насочени към тях и семействата, през поемането на решение за разрешаване на 
проблема от държавата и прилагането му до трайното елиминиране и постигане на 
положителен ефект върху децата и семействата. 

Мнението на родителите и професионалистите в анкетите 
„Бележник – как децата, родителите и професионалистите 
оценяват държавата?“ и  „Баланс между личното и работното 
време на родителите в България“

 

Рапортьори – информация от мнения на деца, получена 
чрез допитване, проведено от младежите рапортьори в На-
ционален Юрочайлд форум – България (НЕФ)

Легенда:
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 Скалата за оценяване на разглежданите в доклада теми е от 2 до 6, като са включени 
насоки за оценяване и с „половин единица“ с цел по-ясно дефиниране на напредъка и 
улавяне на детайли.

Оценяването се извършва съгласно разработени подробни насоки за оценка през де-
финиране на проблема, от разглеждане на ситуацията в страната с гарантирането на 
правата на децата и политиките, насочени към тях и семействата, през вземането на ре-
шение за разрешаване на проблема от държавата и прилагането му, до трайното елими-
ниране и постигане на положителен ефект върху децата и семействата.

Скалата е синхронизирана и с анкета „Бележник – как децата, родителите и професиона-
листите оценяват държавата?“ 

Оценка Бележник

Бележник – как 
децата, родителите и 
професионалистите 
оценяват държавата?

Отличен 
6

Държавата е реализирала дей-
ността, приключила е и предпри-
етите мерки са доказали ефект. 
Налице е значителна, позитивна, 
трайна и видима промяна в живо-
та на децата и семействата в Бъл-
гария.

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

Отличен 
5.5

Държавата продължава да реали-
зира дейността, която генерира 
положителен ефект за децата и се-
мействата.

–

Много  
добър 

5

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

Конкретното обещание и план 
са изпълнени в голяма степен 
и ефектът им за децата е осе-
заем; правата на много от за-
сегнатите от проблема деца са 
гарантирани.

Много  
добър 

4.5

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

–

Добър 
4

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

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

Добър 
3.5

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

–

НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
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Среден  
3

Държавата декларира, че ще ра-
боти за разрешаване на проблема, 
предприети са минимални, спо-
радични и/или непоследователни 
стъпки, но липсва видим резултат 
(напр. поради липса на компетент-
ност на лидерската държавна ин-
ституция  да управлява изпълне-
нието).

Налице е конкретно обещание 
и са предприети минимални 
стъпки, но няма никакъв ви-
дим резултат за децата/резул-
татът гарантира правата на 
твърде малко деца.

Слаб 
2.5

Държавата декларира, че ще ра-
боти по решение на проблема, но 
не го обезпечава ресурсно (фи-
нансово и с човешки ресурс) и 
липсва реална дейност.

–

Слаб  
2

Държавата не предприема дейст-
вия за разрешаване на проблема 
и не разпознава препоръките за 
разрешаване на проблема (те не 
влизат в дневния ред на съответ-
ната институция).

Налице е поет ангажимент, но 
предприетите стъпки са в погреш-
на посока, нищо не е направено 
или работата не постига очаква-
ния ефект, но държавата го под-
държа.

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

ТЕМИ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Участие  
на децата

3,06 3,00 3.50 2.83*

1. 
Благосъстояние  
на децата 

3,19 2,50 3.00 2.60 2.86 2.91 3.06 2.97 2.71 2.88

2.  
Семейна среда  
и алтернативни  
грижи

3,12 3,00 3.50 2.53 3.01 3.02 2.61 2.98 2.93 3.14

3. 
Закрила на  
детето от всички 
форми на  
насилие 

2,50 2,50 3.00 2.83*

4.  
Правосъдие

3,10 3,00 2.50 2.79 3.05 3.45 3.30 2.90 3.44 3.56

5. 
Ранно детско 
развитие

3,22 3,00 3.50 2.33*

6.  
Детско здраве 

3,09 3,00 3.50 3.19 3.64 3.58 3.31 3.21 2.38 2.79

7.  
Образование

3,71 4,00 4.00 3.02 3.44 3.45 3.62 3.11 3.00 2.68

8.  
Спорт, отдих  
и свободно  
време**

2,75

СрЕДНА ОцЕНКА  
НА БЕЛЕЖНИК 
2021

3,09 3.00 3.31 2.88 3.20 3.28 3.20 3.00 2.90 3.00

ОцЕНКА НА  
ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 
2012-2021

3,09

*Забележка: посочените оценки са изведени от областите на Бележник 2018 като самостоятелни подобласти 
** Оценки в посочената област се проследяват от издание Бележник 2021. 

ОЦЕНКИ БЕЛЕЖНИК 2021
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УчАСТИЕ НА ДЕцАТА 

Оценката на темата е Среден 3,06

Продължават да липсват координирани и целенасочени усилия на всички нива за 
насърчаване на участието на децата във формирането на политики и взимането на 
решения, които ги засягат. Участието на децата все още остава предимно на учи-
лищно ниво и е водено в голямата си степен от възрастните, но не и като процес 
на активно формиране на мнение по дадени въпроси. Дори и при преминаването в 
дистанционо обучение за повече от 6 месеца в две учебни години възможностите 
за допитване до децата през дигитални платформи и мобилни приложения остават 
твърде слабо оползотворени. 

1. БЛАгОСъСТОяНИЕ НА ДЕцАТА

Оценката на темата е Среден 3,19

Без Национална стратегия за детето държавата продължава своя парцелиран и неза-
доволителен подход в подкрепата на децата и семействата. Липсват интегирани поли-
тики и цялостна визия за преодоляване на детската бедност – 13 години след влиза-
нето на България в ЕС нивата на бедност и делът на бедните продължават трайно да 
се увеличават. Социалното изключване и пропуснатите възможности за създаване на 
благоприятни условия на живот и развитие за младите семейства задълбочават демо-
графските проблеми, свързани с миграцията и все по-голямото разслоение на обще-
ството. Неефективната социална подкрепа и отсътвието на фокус върху децата влоши-
ха драстично благосъстоянието им в ситуацията на криза, породена от пандемията. 

2. СЕМЕйНА СрЕДА И АЛТЕрНАТИВНИ грИЖИ 

Оценката на темата е Среден 3,12

Пандемията и свързаните с нея ограничения създадоха изключително много труд-
ности както за родителите и децата в семейна ситуация, така и за децата, отглеждани 
в алтернативна и резидентна грижа. Децата в институции, както и децата-бежанци, 
бяха изолирани за дълги периоди почти напълно от света, което затрудни и прекъс-
на процесите на извеждане в приемна грижа и осиновяване, както и осигуряване на 
адекватна закрила и подкрепа. Особено притеснителен беше подходът при закри-
ване на 8 от действащите до 2020 г. ДМСГД  – необяснимо бързо и без достатъчна 
подготовка извеждане на близо 200 деца в самия край на годината, в зимни условия 
и с висок епидемиологичен риск, без да е ясно дали е осигурена необходимата пред-
варителна оценка на техните потребности и дали при преместването им са спазени 
всички принципи на най-добрия интерес за тях. 

3. зАКрИЛА НА ДЕТЕТО ОТ ВСИчКИ фОрМИ НА НАСИЛИЕ 

Оценката на темата е Слаб 2,50

Продължава да не се работи по прилагане на ефективни мерки за намаляване на тен-
денцията за увеличаване на случаите на деца, жертви на насилие. И през 2020 г. гаран-
тирането на финансовите и човешки ресурси за мерки и програми за превенция и под-
крепа на деца, жертви на насилие, остана сериозно предизвикателство. Продължават 
да не са налице достатъчно на брой и достъпни общи и специализирани услуги за по-
страдали от насилие деца. Ситуацията на дистанционно обучение постави в сериозен 
риск много от децата, потенциални жертви на домашно насилие, както и отвори много 
въпроси за киберсигурността и насилието и тормоза в дигитална среда. 

4. прАВОСъДИЕ зА ДЕцА 

Оценката на темата е Среден 3,10

2020 г. не отбеляза никакъв съществен напредък по отношение на реформата на съ-
ществуващата система на правораздаване спрямо децата. Министерството на пра-
восъдието не посочва по-нататъшни бъдещи планове по придвижване на Закона за 
възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпления 

КАКВО НИ КАЗВАТ ОЦЕНКИТЕ?
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или административни нарушения, нито дава надежда за скорошна отмяна на остаре-
лия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
Независимо от предприетите стъпки и поетия ангажимент за изграждане на пра-
восъдие, съобразено с интересите на детето, участието на децата в производства 
по Семейния кодекс продължава да не е нормативно закрепено, както и да липсва 
единна методология за обследване, респективно гарантиране постигането на най-
добрия интерес на децата.

5. рАННО ДЕТСКО рАзВИТИЕ

Оценката на темата е Среден 3,22

Няма значим напредък в тази област. Проблемите с недостига на специалисти и лип-
сата на координация между системите остават нерешени. Няма развитие по прие-
мането на Националната стратегия за ранно детско развитие. Мерките, свързани с 
епидемиологичната ситуация, влошиха съществено грижата в родилните и неона-
тологичните отделения, поради ограничаването на родителския контакт с бебето, 
препоръките за раждане с цезарово сечение за потенциално предотвратяване на 
заразяване от майка към дете, липса на насърчаване на кърменето и др. Няма разви-
тие и в областта на ранното детско обучение и грижа. 

6. ДЕТСКО зДрАВЕ 

Оценката на темата е Среден 3,09

Една от водещите теми през годината беше създаването на Национална гражданска 
инициатива „За истинска детска болница“ и поетият от правителството ангажимент 
да построи съвременна детска болница, изцяло съобразена с модерните стандарти 
за педиатрична грижа.  До края на 2020 г. обаче перспективите за реализация на из-
цяло нов, отговарящ на всички необходими изисквания проект, подробно описани 
от НГИ  „За истинска детска болница “ остават минимални. В същото време качеството 
на здравните грижи и достъпът до тях беше силно ограничен, а физическото и пси-
хичното здраве на децата се влоши като резултат от дългата изолация и дистанцион-
ното обучение.  

7. ОБрАзОВАНИЕ

Оценката на темата е Добър 3,71

Годината мина изцяло под знака на дистанционното обучение. Макар и в началото 
на пандемията цялата система да успя за сравнително кратко време да организира 
неприсъствената форма на обучение, до края на годината останаха проблемите с 
липсата на цялостен обхват на всички групи ученици, недостига на електронни ус-
тройства и стабилна интернет връзка, липсата на достатъчна подкрепа за децата със 
специални потребности, децата от маргинализирани групи, които нямат подходяща 
домашна среда за учене. В същото време дистанционното обучение не бе оползотво-
рено достатъчно успешно за развиване на умения на 21 век и на дигитална и медийна 
грамотност. Здравното и сексуалното образование останаха на заден план. Огромна 
част от тежестта на пандемичната образователна ситуация падна върху учителите, 
без да им бъде оказана необходимата психологическа подкрепа. 

8. СпОрТ, ОТДИх И СВОБОДНО ВрЕМЕ

Оценката на темата е Среден 2,75

Възможностите за спорт и структурирано оползотворяване на свободното време 
за деца бяха практически блокирани през по-голямата част от календарната го-
дина. От страна на правителството не се положиха никакви усилия за компенси-
ране на липсата на извънкласни занимания и спортни тренировки. За сметка на 
това публичното говорене беше насочено към децата като вирусоносители, което 
допълнително влоши психологическото напрежение върху тях и даде повод за по-
вече ограничения. 



2020 г. донесе множество трудности за всички групи в обществото и дестабилизира об-
ществените системи. Пандемията от COVID-19 нанесе сериозни щети на здравната система, 
изправи пред изпитание и нанесе тежки загуби на здравните работници, немедицинския 
персонал и други професионалисти на първа линия. Както изглежда, най-високата цена на 
косвените последствия от пандемията обаче плащат уязвимите групи. 

Децата са една от групите, която макар да не е пряко рискова от гледна точка на самото за-
боляване, понесе тежки щети вследствие на начина, по който бяха управлявани мерките за 
ограничение на разпространението на вируса. И докато все още е рано да бъде направена 
пълна оценка на реалните щети, нанесени от кризата върху детското благосъстояние, на-
лице са индикации за влошаване във всички сфери на живот – икономическо състояние на 
семействата с деца, ограничаване на достъпа и намаляване на качеството на образованието, 
влошаване на детското психичното здраве, сериозно влошаване на достъпа до здравни гри-
жи, повишаване на нивата на риска от изоставяне и домашно насилие и др. 

Пандемията направи още по-ясно видими пропуските и липсата на координация между от-
делните системи, ангажирани с децата и подкрепата на семействата. Нещо повече – тази 
ситуация е допълнително влошена от липсата на цялостна политика на държавата за 
гарантиране на детското благосъстояние и подкрепата на семействата, резултат от лип-
сата на Национална стратегия за детето, в разрез както с вътрешното законодателство на 
България, така и с международните договори, по които тя е страна. 

Мерките на правителството за справяне с щетите от пандемията бяха насочени предимно 
в посока подкрепа на част от бизнеса, работещите възрастни и някои уязвими групи. Деца-
та не бяха приоритетна група за подкрепа в нито един момент. Още през април 2020 г. 
Национална мрежа за децата отправи предложение за конкретни действия както за спешна 
помощ, така и за възстановяване в дългосрочен план, сред които изготвяне на спешен прави-
телствен план, в това число: полагане на усилия за максимално дълго присъствено обучение 

ВОДЕЩА ТЕМА

ДЕцАТА И пАНДЕМИяТА  
ОТ COVID-19

ВЪВ ВАшЕТО СЕМЕйСТВО ИМАшЕ (ИМА ЛИ) ТРУДНОСТИ,  

СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА?

 
  
„Да, и двете ми деца нямаха социални контакти и се грижиха една за друга, 

докато родителите им се опитвахме да запазим работните си места. финансови 

разходи – закупуване на ел.средства за обучение, прекарване на  интернет и т.н.“

 
  
„Да, много трудно е самотен родител да работи, докато гледа малко дете докато 

са затворени яслите и детските градини. Направо си е мъчение и за него, и за 

детето. Отрази се зле върху работата ми.“

 
  
„Обществото, медиите и здравните власти  гледат на децата като на вектори на 

заразата. Ограничиха се брутално безсмислено някои техни права, като това 

да играят (затворените паркове, да спортуват, да общуват). Те са най-големите 

жертви на пандемията.“

 
  
„Отвъд всички негативи, които са общи за всички деца навсякъде по света, 

в момента относно социалната изолация, мисля, че децата са подложени 

на огромна тревога поради изключително непремерения информационен 

поток, който достига до тях чрез медиите. От началото на падемията никой 

не идентифицира нуждата на децата да се говори за тази болест по един по-

специфичен, разбираем за тях начин, така че те да намерят думи за това  

какво се случва и да намерят опори в променения в момента начин на живот.

преминаваме през урока.“

12
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на децата – затваряне на училищата след всички останали обществени обекти и за възможно 
най-кратък срок; локален подход при преминаването към онлайн обучение; осигуряване на 
основни хранителни продукти за най-уязвимите семейства с деца; анализ на рисковете и пла-
ниране на дългосрочни мерки за цялостна подкрепа за семействата с деца; осигуряване на 
конкретни мерки за психологическа и социална подкрепа за преодоляване на стреса и неси-
гурността, причинени от кризата2. Предприетите през 2020 г. действия от правителството по 
отношение на децата и семействата, обаче, останаха спорадични, със сериозни ограничения 
по отношение на обхвата, времетраенето и предимно в сферата на социалното подпомагане. 

В същото време, сериозни предизвикателства са налице в редица сфери на живота на деца-
та и техните семейства. Към датата на издаване на настоящия доклад все още не са налице 
официалните данни за нивата на детската бедност през 2020 г., но прегледът на отделни слу-
чаи показва семейства, живеещи в крайна бедност, които вследствие на ограниченията се 
изправят пред въпроса за физическо оцеляване. Влошените икономически и социални 
условия повишават и риска от изоставяне на деца. Въпреки въведените допълнителни 
възможности за отпуск, семейства с работещи родители се изправят пред сериозни иконо-
мически загуби заради принудителен неплатен отпуск или загуба на трудова заетост. В за-
труднение изпадат и семейства, които не отговарят на административните критерии за под-
помагане, тъй като формално не са освободени от работа, но де факто са с намалени доходи.

Пълното затваряне на яслите и детските градини и преминаването към обучение в не-
присъствена форма на училищата, без предварителна подготовка и план за справяне с рис-
ковете за семействата с малки деца, доведе до сериозни затруднения за хиляди родители3. 
Бяха направени законови промени, които да го позволяват4 и бяха положени много усилия за 
компенсиране на рязкото преминаване от присъствена към неприсъствена форма от голяма 
част от учителите и родителите. Това даде първоначални обещаващи данни за възможностите 
на онлайн обучението, включително ефекта на скъсяване на дистанцията между семейството 
и училището5. Към края на 2020 г. обаче се оказа, че повече от половината родители, особено 
родителите на по-малките деца и родителите от големите градове6, предпочитат присъстве-
ното обучение въпреки рисковете на пандемията. Причините са затрудненията около дистан-
ционното обучение, необходимостта от оставане на поне единия родител у дома, качеството 
на образованието, ефектът на социалната изолация върху психичното здраве на децата и 
най-вече липсата на подкрепа и яснота по отношение на планираните мерки. 

В същото време на родителите не беше предложена никаква адекватна компенсация на за-
тварянето на детските градини и ясли7 и много деца изгубиха възможността за грижа, со-
циализация, безопасна среда и хранене извън дома за дълъг период от време, като тези 
задължения се прехвърлиха обратно към родителите, които съвместяват отглеждането с 
трудова заетост на пълен работен ден. Много родители бяха принудени да поверят грижата 
за децата на баби и дядовци, с което всъщност рискът за разпространение на вируса към 
най-уязвимите възрастни се повиши значително.

Наред с това, неприсъствената форма на обучение на практика ограничи достъпа до об-
разование на децата, които са най-застрашени от отпадане. В едва една пета от училищата 
с концентрация на деца от уязвими групи почти всички ученици разполагат с подходящи 
устройства, а във всяко десето училище 75% от учениците нямат техническите възможности 
да се включат в онлайн обучение, като това не се е променило съществено за няколко месе-
ца8. Въпреки положените усилия от МОН за осигуряване на технически средства, през 2020 г. 
такива са осигурени за малка част от децата. Така всяко пето изследвано училище с концен-
трация на деца от уязвими групи на практика не успява да включи повече от половината от 
учениците си в образователния процес9. 

Друга специфична група деца, която понесе сериозни загуби вследствие на социалната из-
олация и липсата на постоянен достъп до социални и образователни услуги, са децата с 
увреждания, за които обучението и подкрепата онлайн имат далеч по-ограничен ефект. В 
същото време, решението за преминаване към неприсъствена форма на обучение на учили-
щата през голяма част от времето беше общо прилагано, без да се вземе предвид например 
наличието на училища с малък брой ученици, в които противоепидемичните мерки могат да 
бъдат адекватно прилагани и при присъствено обучение. 

Детското здраве и достъпът до здравни грижи бяха сериозно компрометирани вслед-
ствие на пандемията. Претоварването на здравната система, включително педиатрите, 
които най-често са лични лекари и на възрастни хора, прекъсването на медицинските пре-
гледи и имунизациите създаде допълнителни пропуски в системата на детското здравео-
пазване10. Заедно с това възникнаха сериозни рискове за детското психично здраве – 
тема, която остана неадресирана от страна на държавните институции. Социалната 
изолация, повишената тревожност на родителите поради допълнителните предизвикател-
ства, загубата на близки хора, преумората и стресът от дистанционното обучение, ситуа-
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се изработи стратегия и план за справя-
не с дългосрочните последствия от пандемията от 
COVID-19 за живота и развитието на децата, включи-
телно подкрепа за семействата, достъпа до образо-
вание, здравни грижи и закрилата на детето, със спе-
циален фокус върху най-уязвимите деца и техните 
семейства;

 Да се планират и прилагат целенасочени мерки 
за подкрепа на детското психично здраве, включи-
телно чрез конкретни мерки за психологическа и со-
циална подкрепа за преодоляване на стреса и неси-
гурността, причинени от кризата, и ясна, достъпна и 
отворена комуникация, насочена към самите деца;

 Да се планира подкрепа на професионалистите, 
работещи с деца и семейства в здравната, образо-
вателната и социалната сфера, включително инфор-
мационна кампания и възможности за ваксиниране, 
предпазни средства, подобряване на условията на 
труд, психологическа подкрепа и др.;

 Да се гарантира адекватно финансиране по На-
ционалния план за възстановяване и устойчивост 
за политики, насочени към децата и семействата за 
справянето с последиците от кризата. 

циите на карантина и липсата на достъпна и честна комуникация, насочена към децата, са 
само част от причините за влошаване на психичното здраве на децата. 

Заедно с това, част от противоепидемичните мерки бяха въведени без отчитане на ви-
сокия потенциал за негативни ефекти върху здравето и развитието на децата. Такива, 
например, бяха мерките за затваряне на парковете и детските площадки, въвеждането на 
изолатори за деца с COVID-19 в училище, както и затварянето на спортните зали в един мо-
мент само за деца. Стигна се до ситуации, в които докато заведенията и големите търговски 
центрове бяха отворени, училищата, поне частично, работеха дистанционно. Цялостно нега-
тивното послание от институциите и здравните власти подход, че децата са основни прено-
сители на зараза и поради това са опасни за своите възрастни близки, доведе до усещането 
за вина и страх у голяма част от децата, независимо от възрастта им11. 

Затварянето и социалната изолация доведоха и до съществено увеличаване на нивата на 
домашно насилие над деца и затруднения при реакция и интервенция в случаи на де-
ца-жертви. Сигналите за насилие над деца у дома са се повишили с над 20% в сравнение с 
2019 г.12, а регистрираните случаи на домашно насилие над деца – с 25%13. Макар броят на 
регистрираните престъпления над деца да отбелязва значителен спад, извършените убий-
ства на деца през 2020 г. са 11, в сравнение с 2 през 2019 г.14. В същото време, професиона-
листите и социалните услуги, ангажирани с интервенцията и подкрепата на деца, преживе-
ли насилие, бяха сериозно затруднени в контекста на пандемията, но и на продължаващата 
пропаганда и дезинформация по отношение на закрилата на детето, активно провеждана 
от 2019 г.

Предизвикателствата на пандемията, неясната комуникация и непоследователността на 
предприеманите мерки доведоха до съществено объркване и донесоха огромно разде-
ление в обществото и най-вече сред родителите. Не бяха предприети никакви съществе-
ни стъпки по отношение на намаляване на напрежението, страха и паниката. Нещо повече – 
не е известно да са предприети адекватни мерки по отношение на фалшивите новини 
и дезинформацията, свързани с противоепидемичните мерки и ваксинирането, които до-
пълнително повишиха недоверието в действията на държавните институции. 

Усилията за компенсиране на допълнителните трудности – за здравето, образование-
то, психичното здраве и закрилата от насилие, паднаха основно върху работещите ди-
ректно със и за деца – педиатри, учители, здравни и образователни медиатори, социални 
работници и работещи в социалните услуги и др. Гражданските организации, работещи със 
и за деца и семейства, положиха съществени усилия както за осигуряването на директна 
помощ на терен, така и за привличането на допълнителна външна помощ, която да позволи 
осигуряването на храна, медикаменти, предпазни средства, средства за участие в дистан-
ционното обучение и др. Граждански организации създадоха редица материали и услуги за 
информиране и подкрепа на психичното здраве на децата и техните родители. 

Към момента липсва информация за предприети стъпки за намерение за оценка на ця-
лостното състояние на детското благосъстояние вследствие на трудностите и новите по-
требности на децата и техните семейства. В същото време, подобна оценка и планиране 
на последователни и структурирани стъпки са изключително необходими днес и сега за 
ограничаването на щетите, нанесени от пандемията върху живота и развитието на децата в 
България, както и дългосрочното планиране на реформите в системите, които отговарят за 
тяхното благосъстояние.
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В България все още липсва широко прието и споделено 
мнение и ясна визия за автентичното участие на децата –  
какво представлява, как го подкрепяме, защо е важно. 
Това затруднява ефективното му развитие и огранича-
ва положителните ефекти върху личностното развитие 
на деца и младежи, което от своя страна възпрепятства 
публичните разговори и дебати по темата за устойчи-
вост на процесите, свързани с детското участие. Основ-
но предизвикателство остават нагласите у общество и 
институции, третиращи децата по-скоро като обект на 
влияние, а не толкова като самостоятелни личности, 
имащи право на мнение по въпроси и политики, които 
ги засягат. Децата остават слабо информирани за собст-
вените си права, а търсенето на тяхното мнение по пря-
ко засягащите ги теми остава с формален характер, въ-
преки развитието на дигиталните технологии и рязкото 
засилване използването на различни комуникационни 
методи в година на световна пандемия. В изследване 
на УНИЦЕФ от 2018 г. 38% от анкетираните деца посоч-
ват, че имат малко, а 16% – много малко информация за 
правата си. За 21% от децата „права на детето“ е слово-
съчетание, което не значи нищо. Познаването на пра-
вата се увеличава с възрастта – 16% от 9-11-годишните 
деца знаят много за своите права, докато при 15-17-го-
дишните този дял достига 36%.15 

През месец февруари 2020 г. рапортьорите в Нацио-
нален Юрочайлд форум – България (НЕФ), работиха по 
темата „Детски инициативи в училище“. Те се допитаха 
до 69 деца на възраст между 12 и 18 години, от които 18 
момчета и 51 момичета. Рапортьорите потърсиха отго-
вор на въпроса какво означава детското и младежкото 
участие. Над 40% от младежите отговарят положително 
на въпроса: „Търсят ли си правата и спазват ли задъл-
женията си учениците?“. Близо 40% не знаят дали това 

наистина се случва, или не са отговорили. 10% дават 
мнение, че това не се случва. Останалите дават приме-
ри, касаещи или спазване само на права, или спазване 
само на задължения.16 

Проектът за Национална стратегия за детето 2019-2030, 
одобрен от Националния съвет за закрила на детето, 
но оттеглен през 2019 г. заради „високо обществено 
напрежение“, остава с неясно бъдеще. Декларирайки 
подкрепа за прилагането на различни по обхват нацио-
нални и европейски политики за децата, Държавната 
агенция за закрила на детето (ДАЗД) признава, че на 
този етап липсват одобрени и прилагащи се национал-
ни програми за детето и силно препоръчва създаване 
на повече структури на национално и местно ниво, 
пряко подкрепящи свободното споделяне на мнения 

УчАСТИЕ НА ДЕцАТА 

СрЕДЕН 3,06

Продължават да липсват 
координирани и целенасочени усилия 
на всички нива за насърчаване на 
участието на децата във формирането 
на политики и вземането на решения, 
които ги засягат.

 

 „Винаги да се допитват до децата и тези отговори да са база за 
надграждане и генератор на идеи за подобряване на услугите.“

(Анкета Бележник 2021)

  

„Възможност за среща и обмен на децата от различна възраст.  
Повече форуми и платформи за взаимодействие с други деца и 
възрастни.“

(Анкета Бележник 2021)

Да Спазване на 
едно от двете

НеНе знаят

40%

10%10%

40%

Търсят ли си правата  
и спазват ли  

задълженията  
си учениците?
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от страна на децата по важни за тях теми. Членовете на 
Съвета на децата към ДАЗД споделят, че рядко срещат 
разбиране от страна на институциите, законопроекти-
те не се свеждат на разбираем за тях език, отказва им 
се достъп до информация. Децата споделят, че тяхното 
мнение често не се взема предвид при решения, които 
пряко ги засягат. В същото време Съветът на децата (СД) 
хвърля светлина и върху факта, че на местно ниво пра-
вото на участие на деца от уязвими групи остава слабо 
осигурено. Членовете на СД споделят и тревога както 
за здравето на всички участници в образователния 
процес в ситуация на COVID-19, така и за равния достъп 
до качествено образование за всички ученици в обуче-
ние от разстояние в електронна среда (ОРЕС)17. 

Дейностите и инициативите, развивани от местните и 
училищните ученически съвети и парламенти, остават 
със силно формален характер и по-често легитими-
рат вече обсъдени и взети решения от властимащите 
местни структури и организации. Дори и в случаите на 
младежки инициативи с по-ясно изразен граждански 
характер, те, произтичайки от дневния ред на институ-
циите, по-рядко биват израз на автентичната същност 
на децата – липсват доказателства за осезаем напредък 
по въпросите, свързани с правото на свободно изразя-
ване на детското мнение18. 

Поради липсата на ясен ангажимент от страна на МОН 
за обучителната и квалификационната дейност на учи-
тели, желаещи да работят, използвайки принципите на 
гражданското образование в своите класни стаи, обу-
чителната подкрепа все още се поема предимно от не-
правителствени организации и фондации или външни 
структури, развиващи дейност в сферата на детското 
участие и гражданската активност – обучения, за които 
МОН продължава да не отделя допълнителни квалифи-
кационни кредити19. 

Темата за детско участие търпи известно развитие, като 
с най-сериозен напредък се открояват структурите на 
ДАЗД и МОН, стремящи се към устойчивост в дейност-
ите, свързани съответно с повече зачитане правата и 
мнението на децата и с развиване на уменията им за 
гражданска активност и участие. Развитие се наблю-
дава и по темата за информираността и търсенето на 
обратна връзка от страна на институциите към децата с 
директната подкрепа на UNICEF България и партньори 
от неправителствения сектор, благодарение на които 
завърши въвеждането в България на международната 
онлайн платформа за допитване до мнението на децата 
– U-report. В допълнение, национално представително 
изследване поставя фокус върху медийните навици и 
практики на децата и младите, популярните личности в 
интернет пространството, както и степента, в която ди-
гиталните технологии им помагат да изразят себе си и 
да реализират индивидуални и общностни цели20.

Друго изследване – анализът по приключилия през 
месец май 2020 г. проект на ДАЗД за проучване състоя-
нието на процеса по детско участие у нас, с фокус върху 
изследване и споделяне на добри практики от страни-
членки на ЕС, показва нуждата от устойчиво развиване 
и подкрепа на детското участие на местно ниво.

На този етап основната структура, насърчаваща пряко-
то детско участие, остава Съветът на децата (СД) като 
консултативен орган към председателя на ДАЗД. Раз-
ширява се и териториалният обхват на дейността му, 
свързана с подкрепа на детското участие и засилване на 

прекия диалог между деца и институции, с още 15 обла-
сти в страната. Новата процедура за избор на членове 
на СД, целяща повече включване, е обърната за първи 
път и към деца-бежанци. СД включва и специална квота 
за членове деца с увреждания и деца от уязвими групи. 

Гласът на децата беше водещ и при срещата между ми-
нистъра на образованието и науката и СД, който участва-
ше със свои предложения в обсъждане на мерките срещу 
разпространение на новия коронавирус и за по-безопас-
на среда за всички участници в образователния процес, 
някои от които намериха място в създадената рубрика 
„Дете“ на Единния информационен портал за COVID-19, 
съдържащ полезна информация за деца и родители.

През ноември месец стартира и инициативата „Бяла 
книга за детето“, с която се цели дълбоко анализиране 
на постиженията и пропуските на държавата за послед-
ните десет години по отношение именно на държавната 
политика и дейността за осигуряване на закрилата на 
децата и правата им на свободно мнение в защитени 
пространства и сдружаване по интереси21.

Българското училище остава пространството с най-мно-
го възможности и достъп за развиване на детско учас-
тие на местно ниво. Въвеждането на учебна дисциплина 
„Гражданско образование“ за изучаване в 11 клас, про-
дължаваща и в 12 клас през учебната 2021/2022 г., е пър-
вата по рода си държавна инициатива за официалното 
въвеждане на формалното гражданско образование в 
българските средни училища, характеризиращо се с те-
оретична част, сведена на сравнително достъпен за гим-
назистите език, както и с безплатен достъп до видео уро-
ци, от което могат да се възползват и ученици от други 
класове и образователни степени22. 

Все още няма адекватни мерки от страна на институци-
ите за борба с фалшивите новини на национално ниво, 
които с нарастващи темпове пряко възпрепятстват из-
пълнението на много от политиките за детско развитие 
и създават опасни тенденции на влошаващи се общест-
вени нагласи и разбиране за смисъла от детско участие 
и детски права23.

   диалог няма

   диалогът е труден и почти няма такъв

   диалогът съществува, когато са 
намесени медиите 

71%
13%

6%

Как би описал диалога между децата  
в твоята страна и политиците?
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Оценките, които децата дадоха на база анкетата  
за „Бележник 2021: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“

(58 респонденти) 

Закрила  
на детето  

от всички форми 
на насилие

Образование

Благосъстояние  
на децата

3,1

Семейна  
среда и  

алтернативни  
грижи

3,7
Детско  
здраве

3,5

Правосъдие 
за деца

3,8
Участие 

на децата

3,7

3,4

4,0

Ранно  
детско  

развитие

3,0

Кои са бариерите, пречещи да бъде чут детския глас?

 

 „Повечето хора си мислят, че ние децата и младежите не мислим 
достатъчно зряло и не изразяваме мнението си така, както те ми-
слят, че трябва“

  

„Когато става дума за сериозен въпрос, много често мнението 
на детето не се взима предвид, именно защото го изказва дете. 
Влияние оказват и възрастните, които по един или друг начин 
пречат или изобщо не позволяват на детето да сподели мнение-
то/проблема си с останалите. В някои случаи те не го приемат на-
сериозно и детето остава без глас. Има и случаи, в които самото 
изказване на детето или дори молбата му за помощ е невъзмож-
на (ако семейството, с което живее е в лошо социално положение 
или то няма достъп до хора, които биха могли да му помогнат)“
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В тази връзка оценката на Съвета на Европа за детско-
то участие и права24 в страната остава непроменена – в 
България е налице регламентирана правна рамка за за-
щита на правото, насърчаването и създаването на прос-
транство за детско участие, но съществуват сериозни 
пропуски в практическото прилагане на нормативните 
документи, от което следва и липсата на устойчиви ме-
ханизми за детско участие на всички нива – национално 
и местно. Държавните институции се нуждаят от повече 
кадри със знанията, уменията и нагласите за партньор-
ство с деца и за засилване на механизмите, подкрепящи 
детското участие и овластяващи децата да търсят и за-
щитават своите права.

Според доклад на ДАЗД за „Анализ на резултатите от 
проучването на процеса по детско участие“25 държава-
та показва по-ясни стъпки в усилията си да насърчава 
развиването на детското участие. Все още директната 
финансова подкрепа, необходима за ефективността и 
устойчивостта на този процес, се осигурява преиму-
ществено от неправителствени организации. Чрез ев-
ропейски програми държавата подпомага по-скоро 
колективното детско участие и изследвания по темата, 
целящи да дадат по-ясна посока на активното включва-

не на деца и младежи в процеса на вземане на решения 
за политики, директно насочени към децата в България.

Липсва изградена цялостна стратегия на национално 
ниво за създаване на вътрешна мотивация за участие 
у деца и младежи в училище. Детското участие продъл-
жава да не се възприема като критична нужда на бъл-
гарските ученици и младежи и често остава привилегия 
само на най-мотивираните. Като израз на подценяване 
на детските възможности за пряко участие в обществе-
ните процеси това не само директно нарушава правата 
на децата, но и поставя бариери пред възможността им 
за себеизразяване и влияе негативно на процеса по из-
растването им в пълноценни личности.

През 2020 г. Министерство на младежта и спорта усиле-
но работи по Национална стратегия за младежта 2021-
2030 г. със заявката за широки консултации с всички 
заинтересовани страни, включително младежи и мла-
дежки организации. Предстои да се проследи нейното 
реално прилагане и доколко темата за детското и мла-
дежкото участие е намерила място в стратегическите 
цели и приоритети.

ПРЕПОРЪКИ 

 Да се продължат усилията на държавата с из-
следвания по темата за прилагане на работещ мо-
дел за активно включване на деца, с цел да се дос-
тигне до ясна и споделена дефиниция за значението 
на автентичното детско участие с фокус върху инди-
видуалната форма на участие;

 Да се въвличат повече подготвени и мотивира-
ни кадри в предучилищното и училищното образо-
вание в сферата на гражданско образование, както 
и допълнителна квалификация за развиване на зна-
ния, умения и нагласи по темите, свързани с детско-
то и младежкото участие;

 Да се задълбочат усилията по интегриране на 
методите и целите на Глобалното гражданско обра-
зование на ЮНЕСКО във всички образователни про-
грами и като част от училищната култура;

 Да се създадат условия за по-интегрирано изу-
чаване на Конвенцията за правата на детето в учи-
лище като инструмент за формиране на нагласи;

 Да се създадат повече и разнообразни по фор-
ма структури на национално и местно ниво, пряко 
подкрепящи свободното споделяне на мнения от 
страна на децата по важни за тях теми и целенасоче-
но включване на деца от уязвими групи;

 Решенията и документите да се представят на 
по-достъпен и разбираем за децата език от страна 
на институциите;

 Активно и целенасочено да се търси обратна 
връзка от децата по различни по вид комуника-
ционни канали по теми и политики, които директно 
ги засягат.
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1. 
БЛАгОСъСТОяНИЕ НА ДЕцАТА
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БЛАГОСЪСТОЯНИЕ  
НА ДЕЦАТА 

СрЕДЕН 3,19

И през 2020 г. не беше приета Национална 
стратегия за детето. Липсват интегрирани 
политики и цялостна визия за преодоляване 
на детската бедност. Задълбочават се 
демографските проблеми, свързани с миграцията 
на млади хора и семейства. Няма целенасочени 
усилия за преодоляване на социалното 
изключване и повишаване на качеството на 
живот. Отсъствието на фокус върху децата 
влоши драстично благосъстоянието им в 
ситуацията на криза, породена от пандемията. 

Прегледът на благосъстоянието на децата в България 
се основава на данни към края на 2019 г. поради специ-
фиката на обновяване на информацията от НСИ. Това 
затруднява фактологическото отразяване на отчетена-
та в пъти по-висока обща смъртност през някои месеци 
в резултат на коронавирусната инфекция, както и други 
все още неясни тенденции, свързани с раждаемостта и 
смъртността. Дефицитите на цели сектори от общест-
вения живот рязко излязоха на преден план и показаха 
резултатите от системното занемаряване и умишлено 
неглижиране, което наложи да се търсят спасителни 
решения в режим на спешност. Що се отнася до демо-
графията, детската бедност и социалното изключване, 
предстои да се наблюдават дългосрочни негативни 
тенденции, без държавата да има ясен план за проти-
водействието им.

Демографските процеси в България показват небла-
гоприятно развитие в сравнение с другите страни 
от Европейския съюз. Населението се е увеличило в 
осемнадесет държави-членки на ЕС и е намаляло в 
девет. Най-голямо намаление има в България (-7.0‰), 
следвана от Латвия (-6.4‰), Румъния (-5.0‰), Хърватия 
(-4.4‰), и Италия (-1.9‰). При среден прираст за ЕС е 
+2,0‰, в България той е – 7,0‰.

Текущата демографска ситуация в България се харак-
теризира с продължаващо намаляване и застаряване 
на населението, близки до средните за ЕС нива на раж-
даемост (с коефициент 8,8‰ – при средна стойност 
за Европейския съюз от 9,5‰) и високи нива на обща 
смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториал-
ното разпределение на населението. 

Демографска картина, детска бедност и социално изключване

 
  „Децата трябва да са най-важни за държавата, всички да имат 
право на детски добавки, безплатни лекарства, адекватна гри-
жа за социално бедните и сираците.“

(Анкета Бележник 2021)

 
  „Изследване на личните нужди и разбирания на всяко дете/ 
семейства и предложения за подкрепа.“

(Анкета Бележник 2021)

 демографска картина у нас в сравнение с други страни от ЕС, 2020 г.

 България
 Латвия

 Румъния
 Хърватия

Италия

ЕС

-7.0‰

+2,0‰

-6.4‰

-5.0‰ -4.4‰
-1.9‰
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Положителни тенденции през 2019 г. са намаляването 
на детската смъртност, намаляването на броя на умре-
лите лица (но придружено с увеличаване на коефици-
ента на обща смъртност), увеличаването на очакваната 
средна продължителност на живота, увеличаването 
на тоталния коефициент на плодовитост и задържане-
то му на ниво, близко до средното за страните-членки 
на Европейския съюз (ТКП за България е 1,58 за 2019 г. 
при средно ниво 1,53 за ЕС), увеличаването на броя на 
сключените бракове, подобряването на жизнения стан-
дарт и качеството на живот на населението.

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 882 роде-
ни деца, като от тях 61 538 (99,4%) са живородени. В 
сравнение с предходната година броят на живороде-
ните намалява с 659 деца, или с 1,06%. Намалението 
на населението в страната в резултат на отрицателния 
естествен прираст се дължи главно на високите нива 
на общата смъртност, включително и детската смърт-
ност и на продължителния акумулиращ ефект на ни-
ската раждаемост. Огромно значение има и външната 
миграция, като механичният прираст остава отрица-
телен за последното десетилетие, с тенденция за лек 

спад през 2019. Ниската раждаемост не може да ком-
пенсира значително по-високите нива на смъртност и 
миграция. Основният дял на мигрантите се формира 
от млади хора във възрастовите групи между 20 и 40 
години. 

Средната възраст на жените при раждане на първо 
дете се увеличава от 27.2 години през 2018 г. на 27.3 
години през 2019 г. Запазва се тенденцията на увели-
чаване на броя на децата, родени от жени на възраст 
40 и повече навършени години – от 2 154 през 2018 г. 
на 2 284 през 2019 година. Факторите, които оказват 
въздействие върху вземането на решение за раждане 
и отглеждане на дете, са комплексни и се отнасят до 
създаване на по-спокойна, предвидима и сигурна се-
мейна, обществена и социално-икономическа среда. 
Очакванията за раждаемостта в следващите десетиле-
тия са тя да продължава да намалява, основно поради 
намаляване на родилните контингенти. Реалистич-
ните възможности на държавата са свързани с пре-
дприемане на мерки за поддържане в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план на коефициент на 
плодовитост около 1,5.

Детската бедност и често срещаното последващо со-
циално изключване са функция на множество фактори 
като здравен и образователен статус на населението, 
нива на безработица, териториално разпределение 
на населението, достъп до услуги за ранно детско 
образование и грижи и др. Продължава да се наблю-
дава значително разслоение в обществото и концен-
трация на маргинализирани социални и етнически 
групи (87,2% е делът на децата от ромски произход, 
живеещи в риск от бедност и социално изключване) 
в най-бедните региони на страната, където има и най-
голям дял многодетни семейства. Това значително 
допринася за увеличаване на пропастта между бедни 
и богати и затвърждава данните, които сочат, че ни-
ската степен на образование на родителите (85,6% е 
делът на децата, живеещи в риск от бедност и социал-
но изключване, чиито родители са с ниска степен на 

или без образование) води до затваряне на цикъла на 
бедността и социално изключване на децата поради 
невъзможност от предоставяне на подходящи битови 
условия, насърчаване за посещаване на училище, ус-
вояване на български език и много други.

Данните сочат, че е налице сериозно изоставане в 
постигането на националната цел за намаляване на 
броя на живеещите в бедност26. Независимо че се на-
блюдава намаление в абсолютно изражение на лица-
та, живеещи в бедност (с приблизително 46 хил. души 
през 2019 г. спрямо базовата 2008 г.), тенденцията по-
казва, че няма да може да се постигне желаната стой-
ност от 260 хил. души до края на 2020 г.

Изключително тревожно е увеличението на броя на 
живеещите в бедност сред децата: с 6700, спрямо ба-
зовата 2008 г., а работещите бедни (част от които са 

Детска бедност и социално изключване

Нива на раждаемост

8,8‰ България

9,5‰ ЕС  

61 538 
живородени деца 

= 99,4%
от регистрирани родени деца

2019 г.

 
  „финансова и материална помощ на многодетни семейства и 
такива от рискови групи, като същевременно се упражнява кон-
трол върху отпуснатите средства. Съдействие за започване на 
работа на трудов договор на родителите от горепосочените се-
мейства, тъй като много от тях са с начално или основно обра-
зование.“

(Анкета Бележник 2021)



23Благосъстояние на децата

Деца, живеещи в риск от бедност и социално 
изключване, чиито родители са с ниска 

степен на или без образование
87,2% 

2019 г. 85,6% 

Бедност сред ромската етническа група

родители) е нараснал с приблизително 29 хиляди, 
спрямо 2008 г. Недопустимо е тези показатели да со-
чат увеличение след влизането на България в Евро-
пейския съюз, когато би следвало да се подобряват 
всички показатели за социално включване и стандарт 
на живот, предвид много по-голямото финансиране 
на секторите и категоричните ангажименти на стра-
ната, гарантиращи благосъстоянието на гражданите и 
конкретно – децата.27 

Кризата ще има съществено влияние върху тези стой-
ности през следващите години, задълбочавайки бед-
ността и съществуващите неравенства сред определе-

ни уязвими групи. Спадът на детското благосъстояние 
и нарастването на детската бедност в страната се дъл-
жат на сериозни структурни проблеми, които остават 
неадресирани или държавата се е ангажирала с тях 
само в определени стратегически документи, без да е 
предприела ясни действия. Липсата на семейно-ори-
ентиран подход на политиките на централно и мест-
но ниво, неосъществената до момента интегрираност 
на системите, непровеждането на отдавна планирани 
дейности в областта на подкрепата на и закрилата на 
децата, са огромна пречка пред истинската борба с 
бедността.

По отношение на комбинирания показател „риск от 
бедност и социално изключване“ цифрите сочат, че 
през 2019 г. 33,9% от децата на възраст 0-17 години, 
или над 411 100 деца, попадат в тази група. Спрямо 
2018 г. има увеличение от 0,2% в тази категория, като 
все още сме твърде далеч от средната стойност на ЕС, 
която е 24%. Всяко трето дете живее в материални ли-
шения, а 25% от децата живеят в домакинства с тежки 
материални лишения. България оглавява класацията 
на Евростат за 2019 г. – 19,9% от българите живеят в 
тежки материални лишения. Очаква се тенденцията на 
подобряване на този показател за целия ЕС и в част-
ност България да се обърне през 2020 г. вследствие на 
кризата. 

Въпреки множеството социални плащания – по Зако-
на за социалните помощи за деца, месечните добавки 
за социална интеграция, финансовата помощ за пре-
венция и реинтеграция, за отглеждане на дете при 
близки и роднини и в приемни семейства по Закона за 
закрила на детето и др., които имат важна роля за под-
крепата на децата в риск и техните семейства, липсва 
цялостно наблюдение и проследяване на ефекта им 
върху благосъстоянието на децата. Според анализ 
на Института за пазарна икономика за периода 2015-
2019 г., макар и общите публични разходи за социал-
но подпомагане да са се увеличили с повече от 25%, 

обезщетенията за раждане и отглеждане на дете тър-
пят малко до никакво нарастване. „Динамиката на об-
хвата на програмите, броят на бенефициентите и раз-
мерът на изплащаните обезщетения и помощи обаче 
е изключително неравномерно. При обезщетенията 
се наблюдава бързо нарастване на средния размер 
заради обвързаността с осигурителния доход, който 
се увеличава значително през този период. Обезще-
тението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст 
обаче е увеличено с едва 12%. При семейните помощи 
за деца размерът на месечната помощ за целия пери-
од, включително и до 2020 г., нараства едва с между 
6% и 14%, а всички останали помощи за семейства с 
деца остават непроменени.“28 

Макар и да има известен напредък в сферата на соци-
алните услуги, се наблюдават значителни предизвика-
телства. Все още не е приета Националната стратегия 
за детето 2019-2030 г., след като страната беше залята 
от вълна от протести на родителски организации, чи-
ито възгледи сериозно се разминават със заложени-
те амбициозни приоритети и мерки за повишаване 
на благосъстоянието на всички деца. В резултат пре- 
миерът Бойко Борисов еднолично замрази приемане- 
то на Стратегията и блокира възможностите за множе-
ство реформи в полза на децата и семействата. Така 
България остана единствената страна в ЕС, която няма 

33,9% = 
411 100 деца
на възраст 0-17 години 
в България живеят 
в риск от бедност и 
социално изключване

Всяко трето дете 
живее в материални 
лишения, а 25%  
от децата живеят в 
домакинства с тежки 
материални лишения
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стратегически документ, насочен към подкрепа на де-
цата, а в същото време в началото на 2021 г. се очаква 
приемането и на европейска стратегия за детето29. 

Ограниченията, наложени от здравните власти, вклю-
чително пълното затваряне на цели сектори от бизне-
са и невъзможността самоосигуряващи се лица и хора 
на свободни професии да упражняват дейността си, 
доведе до намаляване на доходите на домакинствата 

с пряко отражение върху благосъстоянието на децата. 
Налага се преосмисляне на прилаганите подходи и ин-
струменти и изпълнение на целенасочени интервен-
ции в областта на секторните политики, имащи пряко 
отношение към намаляването на бедността – заетост 
и политика по доходите, образование, здравеопазва-
не, предоставяне на качествени и достъпни социални 
услуги, осигуряване на устойчивост и адекватност на 
социалните плащания, жилищна политика и др.

Държавата компенсира частично семействата и ро-
дителите, останали без доходи или в дълъг неплатен 
отпуск поради затварянето на работните им места, 
затварянето на детските градини и/или преминаване-
то на децата до 14 г. към дистанционно обучение. Фи-
нансовите инструменти, компенсиращи тези щети при 
първото продължително затваряне, имаха много тесен 
обхват и не позволяваха на родителите да посрещнат 
разходите си, тъй като предполагаха изчерпването на 
платения отпуск и използвани поне 20 дни неплатен 
отпуск. В първия период в обхвата на мярката не попа-
даха и родителите, упражняващи свободни професии, и 
самоосигуряващи се лица. 

МТСП предприе различни действия, свързани с облек-
чени условия и разширяване на бенефициентите. От 
01.07.2020 г. в Закона за мерките и действията по време 
на извънредно положение, приет на 13 март 2020 г., бе 
въведена нова еднократна помощ за ученици, записани 
в 8 клас. 

Размерът на целевата помощ, отпускана при използва-
не на неплатен отпуск от родител поради затваряне на 
детски градини и училища, в края на 2020 г. за един ме-
сец е 650 лв. за семейства с 1 дете и 975 лв. за семейства 
с 2 и повече деца. Мярката има подоходен критерий, 
който беше увеличен на 150% от минималната заплата. 
Т.е. семейство с едно дете трябва да има доход до 2925 
лв., а с две и повече – до 3 900 лв. Условието за изчерпан 
платен отпуск обаче прави почти невъзможно възполз-

ването от помощта при затваряне на училища и детски 
градини през втората половина от учебната година 
(януари-май), тъй като се предполага, че служителите 
все още не са изчерпали редовния си годишен платен 
отпуск. Това ощетява в огромна степен родителите и де 
факто лишава държавата от задължението да ги ком-
пенсира и ограничава използването на отпуск през ля-
тото, когато са ваканциите на децата. 

НМД не получи официална информация 
и данни за диференцирани мерки и броя 
на възползвалите се от тях родители по 
изпратените запитвания по зДОИ към 
МТСп и АСп.30 

По данни от сайта на МТСП към 19.03.2021 г.31 41 378 се-
мейства на деца до 14-годишна възраст са получили по-
мощ от държавата, след като се е наложило да останат 
вкъщи да се грижат за децата си заради затварянето на 
детските градини и училища вследствие на въведените 
противоепидемичните мерки. По мярката до момента 
са платени 44,5 млн. лв. 

ПРЕПОРЪКИ 

 Да се приеме Национална стратегия за дете-
то, която ясно да очертава визията, приоритетите 
и очакваните резултати за гарантиране на детското 
благосъстояние, интегрална част на която да бъде 
ранното детско развитие и качеството на предоста-
вяните услуги;

 България да се анагажира по инициативата на 
ЕС за Детска гаранция чрез разработване на план за 
действие и активно участие в процеса на прилагане; 

 Да се развие работеща стратегия за намалява-
не на външната миграция и стимулиране на мла-
дите семейства да раждат и отглеждат децата си в 
България;

 Да се съсредоточат всички усилия на държавата 
към редуциране на детската бедност чрез цялостна 

подкрепа за децата и семействата и намаляване на 
бедността сред родителите чрез комплексни мерки 
и трайно ангажиране на пазара на труда;

 Да се преосмисли системата за социално под-
помагане и подкрепа на семействата – редуциране 
на обхвата на социалните помощи и повишаване на 
стойността им за най-бедните семейства и развива-
не на реална политика за подкрепа на работещите 
родители – данъчни облекчения, социални придо-
бивки и др.;

 Управлението на пандемията да поставя на пър-
во място устойчивото развитие на децата и семей-
ствата и тяхното дългосрочно психично и физическо 
здраве, като предвижда подкрепа и мерки, които не 
прехвърлят основната тежест и ограничения върху 
децата и младите хора.

Социални мерки за семействата по време на пандемията 
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СЕМЕйНА СрЕДА И 
АЛТЕрНАТИВНИ грИЖИ  

СрЕДЕН 3,12

Пандемията и свързаните с нея ограничения 
затрудниха и прекъснаха процесите на 
извеждане в приемна грижа и осиновяване, 
както и осигуряване на адекватна закрила и 
подкрепа за децата в институции и децата-
бежанци. Изненадващо закриване на 8 ДМСГД 
постави въпроси доколко най-добрият интерес 
на децата все още e на първо място в тази 
ситуация. Трудности срещнаха и семействата 
с деца поради липсата на адекватна 
подкрепа в кризата, свързана с периодите на 
прекъсване на обучението и загуба на работа.

Балансът между личния и професионален живот е не-
обходим за гарантирането на качеството на отглеж-
дане на децата, за благосъстоянието на семействата и 
за изграждане на култура на споделеност на родител-
ството. Все още няма анализ от страна на институциите 
в тази област, както и цялостна визия за подкрепа на 
родителите за спокойна и пълноценна грижа за своите 
деца. Когато говорим за баланс между професионал-
ния и личен живот на двамата родители е необходим 
холистичен подход на политиките, които да гарантират 
качествено и достъпно здравеопазване, образование, 
социални услуги, както и  финансова сигурност. 

Национална мрежа за децата, заедно с Асоциация „Роди-
тели“ през март 2021 г. проведоха онлайн анкета по тази 
тема сред 425 родители, 95,8% от тях бяха жени. Автори-
те на проучването отчитат като негатив преобладаващо-

то участие на жените, като в същото време беше получе-
на обратна връзка, че въпросите са насочени предимно 
към майките. Това показва, че все още е масов стереоти-
път отглеждането на детето да се възприема  като преди 
всичко роля и отговорност на майката. В съответствие с 
този стереотип е и преобладаващата практика в Бълга-
рия майките да се възползват от пълните възможности 
на родителския отпуск, макар че с изключение на първи-
те 6 месеца, законът дава равни права на бащата да по-
еме грижата за детето. Данните за България32 показват, 
че от 6-я до 12 месец на детето само 345 мъже/биоло-
гични родители и осиновители/ са ползвали родителски 
отпуск, а през втората година – 819 мъже, което е под 
1% от всички ползватели на родителски отпуск. Задъл-
жителният 15-дневен отпуск по бащинство се ползва от 
половината от имащите право.

 
  „Необходимо е социалните услуги да съответстват по-адекватно на 
нуждите на хората от подкрепа, да се правят по-често запитвания 
към хората и промени в съответствие със събраните данни.“

(Анкета Баланс между личното и работното време на родителите в България)

 
  „Повишаване на подкрепата за семействата и децата. Обръщане 
на внимание по отношение жилищно-битовите условия, подкрепа 
в намирането на трудови ангажименти на родителите.“

(Анкета Баланс между личното и работното време на родителите в България)

 
  „Как прие работодателят ми връщането на работа след две поред-
ни майчинства? Не го прие. Освободи ме от работа.“

(Анкета Баланс между личното и работното време на родителите в България)

 
  „Липсата на възможности за подкрепа за връщане на работа на 
родители на деца със СОП, недостатъчно финансиране подкрепа 
за разходите по специални занимания или недостатъчни центрове 
с качествена грижа по времето, когато родителят би могъл да е на 
работа, да се реализира дори и в някаква степен, да има доходи, 
реализация и...да се почувства обичаен и нормален човек, дори и 
за броени часове.“

(Анкета Баланс между личното и работното време на родителите в България)

Съвместяване на личния и професионалния живот на родителите

ADMIN
Sticky Note
Снимката тук се повтаряше с Благостъстояние и свалих тази. Ако не ви харесва дайте някоя друга.
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83,5% от отговорилите посочват, че са заети на пълна 
трудова заетост. 55,8% определят материалното поло-
жение на семейството си като равняващо се на средно-
то за страната. 

56,7% от респондентите живеят в столицата, 23,5 % – в 
областен град, 13,4% – в малък град, а 6,4% – в село. 

45,6% от участвалите са родители на 1 дете и почти ра-
вен брой – 44,7% са посочили, че имат 2 деца. 6,8% от 
отговорилите са родители на 3 и повече деца. 

В 94,1% от случаите майката е човекът, който полага 
основните грижи за децата в първата година от живота 
им, въпреки даденото от закона право за прехвърляне 
на родителския отпуск след като детето навърши 6 ме-
сеца на бащата, бабата или дядото. 

Между първата и втората година все още се запазва 
тенденцията майките да отглеждат децата си вкъщи – 
76% посочват този вариант, като приблизително равни 
проценти – 8,9% от децата са поверени на грижите на 

баба и дядо и 8,2% посещават детско заведение. Това 
може да се обясни както с ограничения достъп до об-
щински детски ясли, така и с опасенията на много ро-
дители, че там не се полагат достатъчно добри грижи 
за най-малките деца, както и че условията не са добри 
(голям брой на деца в група, малък брой персонал, лип-
са на качествени стандарти за ранна грижа и обучение 
и др.). Все още сред много родители е разпространена 
нагласата, че преди навършване на 2 или дори 3 години 
децата трябва  да се отглеждат в изцяло домашна среда. 

След първата година от майчинството и родителския 
отпуск една част от майките търсят варианти за работа 
от вкъщи, частично или пълно връщане към трудовите 
задължения. Това все още са варианти, които се пред-
лагат от малко работодатели и са тясно свързани със 
спецификата на работната дейност. За много майки ре-
шение е да планират разрастването на семейството си 
така, че да слеят майчинствата за различните си деца 
(при породени или деца с малка разлика) и да се върнат 
на работа след дълго прекъсване. 

   след навършване на 2 г. на детето
  между първата и втората година
   при навършване на 3 г.,
  преди навършване на 1 г., 
   при навършване на възраст за 

задължително образование (5 г.). 

Отново на работа

36%

33,6%

15,8%

6,4%
4,7%

Баланс между професионалния и личен живот на родителите 

 Онлайн анкета сред 425 родители

83,5%  
са на пълна 
трудова заетост;
55,8% определят  
материалното 
положение на 
семейството си 
като средното за 
страната

56,7%  
живеят в 
столицата;
23,5% – в 
областен град;
13,4% – в  
малък град;
6,4% – на село

45,6%  
имат 1 дете;
44,7% имат 2 
деца;
6,8% са родители 
на 3 и повече 
деца

В 94,1% 
от случаите 
майката полага 
основните грижи 
за децата в 
първата година 
от живота им

76% от майките 
отглеждат децата 
си вкъщи до 1-2 
годишна възраст;
8,9% от децата 
са поверени на 
грижите на баба 
и дядо; 
8,2% посещават 
детско заведение

36% от анкетираните посочват, че са се върнали или 
планират да се върнат към основната си работа след 
навършване на 2 г. на детето, а 33,6% – между първа-
та и втората година. 15,8% избират да се върнат при 
навършване на 3 г., малък процент – 6,4% преди на-
вършване на 1 г., а 4,7% – при навършване на възраст 
за задължително образование (5 г.). Причините за тези 
резултати са комплексни, като частично могат да се 
обяснят с трудния достъп до евтина и качествена грижа 
за най-малките – общински и частни ясли, по-дългото 
платено майчинство и фактът, че в яслените групи не 
се приемат деца, по-малки от 10 месеца, което също се 
случва много рядко и с много условности заради осо-
беностите на приема в яслените групи, който се движи 
спрямо учебната година и не отчита разликата във въз-
растта и особеностите на най-малките деца. 

По отношение на това получили ли са подкрепа от ра-
ботодателя под някаква форма при връщането си на 
работа след майчинство, най-голям  дял – 37,9% отго-
варят, че работодателят им не предлага/не толерира 
подобни практики. 24,5% – не са използвали подобна 
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подкрепа, защото не са имали нужда от такава; 22,6% 
са получили възможността да си тръгват по-рано от 
работа, а 16,7% – да работят от вкъщи или за гъвкаво 
работно време. 

В същото време запитани от каква подкрепа биха се 
възползвали, ако имаха възможност (при множествен 
избор на отговори), равен брой – 55,5% отговарят, че 
биха се възползвали от възможността да си тръгват 
по-рано от работа, съобразено с работното време на 
детската градина/училището и да работят от вкъщи/на 
гъвкаво работно време; 55,7% биха използвали увели-
чен годишен отпуск по време на ваканциите на децата; 
36,9% – намалено работно време или работа на поло-
вин работен ден; 28,9% – специални дни, определени за 
инициативи за деца и родители.

На въпроса какви са (били) основните им притеснения 
при връщане на работа след  майчинство и родителски 
отпуск (отново множествен избор на отговорите), 60,9% 

отговарят, че това е липсата на достатъчно лично сво-
бодно време и време за децата и семейството; 40,5% – 
трудности, свързани с логистиката в големите градове 
(напр. водене и взимане на деца от училище и градина), 
38,1% посочват като проблем и финансовите затрудне-
ния; за 26,4% проблем е липсата на адекватни услуги за 
образование и грижа, а за още толкова – и липсата на 
гъвкавост, толерантност и разбиране на работното мяс-
то; в 25,4% от случаите проблем е и претоварването със 
служебни задължения и бърнаута. 

Накрая, на въпроса каква подкрепа биха искали да 
получават за отглеждането на по-големи деца (в учи-
лищна възраст), при възможност за множествен избор 
63,8% от респондентите отговарят, че биха се възполз-
вали от допълнителен отпуск по време на училищните 
ваканции, 52% – от повече достъпни инициативи за 
деца по време на ваканциите, предлагани от училищата 
или детските градини, а 49,4% биха се възползвали от 
повече достъпни възможности за спорт и отдих с деца.
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37,9%  работодателят им не предлага/не толерира подобни практики

24,5%  не са използвали подобна подкрепа, защото не са имали 
нужда от такава;

22,6% възможност да си тръгват по-рано от работа

16,7%  работа от вкъщи или гъвкаво работно време

55,5% да си тръгват по-рано от работа

55,7%   увеличен годишен отпуск по време на ваканциите на децата

36,9%   намалено работно време / работа на половин работен ден;

28,9%   специални дни за инициативи за деца и родители

 60,9%  липсата на достатъчно лично  свободно време и време за 
децата и семейството

40,5%  трудности, свързани с логистиката в големите градове

38,1% финансови затруднения

26,4%  липса на адекватни услуги за образование и грижа; липса на 
гъвкавост, толерантност и разбиране на работното място

25,4%  претоварването със служебни задължения

63,8% допълнителен отпуск по време на училищните ваканции,

52%   достъпни инициативи за деца по време на ваканциите, 
предлагани от училищата или детските градини

49,4% повече достъпни възможности за спорт и отдих с деца

87,5%  държавата трябва да насърчава бизнеса, организациите и 
работодателите да подкрепят родителите на малки деца в 
баланса между личното и работното време

11,1%   са на мнение, че това е въпрос на решение на конкретната 
фирма или организация. 

Онлайн анкета сред родителите
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87,5% от участниците смятат, че държавата трябва да 
насърчава бизнеса, организациите и работодатели-
те да подкрепят родителите на малки деца в баланса 
между личното и работното време, а 11,1% са на мне-
ние, че това е въпрос на решение на конкретната фир-
ма или организация. 

Изводите, които могат да бъдат направени на база на 
описаното проучване, са, че все още балансът между 
личното и работното време в България е трудно пости-
жимо и слабо разпознавано социално право. В семей-
ството това право се осъзнава най-вече като проблем 
за жената-майка, но не и за бащата с оглед на равно-
стойното споделяне на грижите за детето. Възможност-
ите, които дава законодателството за прехвърляне на 
родителския отпуск от майката към бащата, и почти 
отсъстващата практика на използване на родителския 
отпуск от бащите в България, показва, че съществуват 
силни стереотипи относно споделянето на грижата за 
детето в първите години след раждането и от двамата 
родители. Отглеждането на детето от раждане до 2 год. 
възраст продължава да битува в общественото съзна-
ние като „майчинство“, а всъщност законодателството 
определя като майчинство и дефинира „отпуск поради 
бременност и раждане“ до 410 дни, а остатъкът до 2 
год. възраст на детето се нарича „родителски отпуск“. 
Зад битуващите масови стереотипи за отглеждането 
на детето като преди всичко роля и отговорност на 
майката стоят проблемите на  неравенствата по пол в 
българското общество: неравното заплащане по пол, 
феминизацията на много професии, ниското заплаща-
не в т.нар „женски“ отрасли, преобладаващата ангажи-
раност на жената с дейностите в домакинството, което 
има за резултат съсредоточаването на родителските 
функции у майката. Проблеми, които впоследствие са 
пречка за развитие на жената, пълноценното  реали-
зиране в професията, конфликтност при разводите, 
неглижиране на бащинството и пр. 

Съществени са проблемите и при работодателите от 
по-малките бизнеси с липсата на осъзнатост и нагла-
си да насочват подкрепа към своите служители с деца 
като принцип, така и чисто икономическите затрудне-
ния, които стоят пред тях при опитите да въведат по-
добни практики. В този смисъл задача на държавата е 
да успее да насърчи чрез различни инструменти ра-
ботодателите, без да въвежда нормативни изменения, 
които биха имали ограничаващ ефект и по-скоро биха 
отказали работодателите да наемат служители с деца. 

В същото време бизнесите, които предлагат социал-
ни пакети и подкрепа за семействата с деца, стават 
привлекателни както за работниците, така и за свои-
те партньори и придобиват много по-позитивен пуб-
личен образ. В замяна, удовлетворените и спокойни 
за семействата си служители са много по-лоялни към 
компанията и ефективни в работата си. 

Ако преди март 2020 г. имаше ясна граница между ра-
ботното и личното време за много от родителите, то 
след началото на извънредното положение се наложи 
много бърза трансформация. Балансът в много семей-
ства се наруши, настъпиха и промени в работната за-
етост на едни от двамата родители или и на двамата. 
Много от родителите срещнаха предизвикателството 

едновременно да се грижат за малките си деца, в си-
туация на затворени услуги за детска грижа и/или да 
подкрепят децата си в процеса на дистанционно обу-
чение, като в същото време трябваше да изпълняват 
професионалните си задължения. В тази ситуация, ос-
вен липсата на достатъчно технически устройства, за 
много от семействата се оказа невъзможно да се оси-
гури подходящо работно и игрово пространство за 
всеки работещ/ученик, малко дете, както и стабилна 
интернет връзка. На практика нито родителите, нито 
децата успяваха да разпределят пълноценно времето 
си за работа, учене, развиване на умения, игра, общу-
ване и почивка.

Единствената възможност за родители, в подкрепа на 
отглеждането на децата им беше в рамките на същест-
вуващата процедура BG05M9OP001-1.024  „Родители в 
заетост“, която беше удължена до 2023 г.,  с отпуснати 
допълнително 15 милиона лева. Нейният обхват беше 
разширен, освен за родители на деца до 5 години, кои-
то не са записани на ясла или детска градина, така и 
за родители на три или повече деца до 12 години. За 
съжаление огромен брой родители останаха извън 
обхвата на тази мярка, а тези, за които тя бе подхо-
дяща  споделят, че процедурата за кандидатстване е 
тромава, което забавя или ги възпрепятства да се въз-
ползват от нея. Въпреки това от МТСП33 съобщават, че 
интересът към предоставяната услуга продължава да 
е голям. До края на м. декември 2020 г. общо са пода-
дени над 9770 броя заявления от родители, като не 
разполагаме с данни за точния брой на семействата, 
които са се възползвали и за какъв период от време. В 
рамките на тази мярка семействата може да пожелаят 
детегледачът да е техен близък или роднина, който е 
регистриран в Бюрото по труда. 

След обявяване на Извънредното положение през 
март 2020 г., без специфична подкрепа останаха ро-
дителите, които имат възможност за работа от вкъщи, 
но са затруднени в изпълнението  поради паралел- 
ното отглеждане на децата, за които детските градини 
и училищата бяха затворени, както и работещите като 
самонаети или самоосигуряващи се лица.

Един от големите пропуски бе липсата на мерки за 
родителите, които са на първа линия или изпълняват 
служебните си задължения и няма как да останат при 
децата си. Не беше осигурена и специфична подкрепа 
за учителите и преподавателите, които работят в дис-
танционна форма на обучение и в същото време от-
глеждат своите малки деца.

Като стъпка в правилната посока трябва да отбеле-
жим, че през 2020 г. беше прието допълнение към За-
кона за предучилищното и училищно образование34, 
което регламентира държавата да предоставя сред-
ства за родителите на деца от тригодишна възраст до 
постъпването им в I клас за компенсиране на разходи-
те, пряко свързани с отглеждането и обучението им, 
поради липса на свободни места за целодневна или 
полудневна организация на предучилищното образо-
вание в държавна или общински детска градини или 
училища. Съгласно Закона следва да бъде приет ясен 
механизъм за предоставяне на тези средства на роди-
телите.
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Анализът на данните за деветмесечието на 2020 г. по-
казва намаление на броя на децата, настанени в 18-те 
специализирани институции в страната – от 495 деца 
през 2019 г. на  432 деца към 30.09.2020 г.35

Към 31 декември 2020 г. бяха закрити последните 8 
ДДЛРГ, като 98 деца и младежи, които живееха в тях, 
бяха насочени към друг вид грижа, след извършени ин-
дивидуални оценки на потребностите. 

През 2010 година броят на ДДЛРГ в България е бил 80, а 
настанените в тях деца и младежи – 3 77036. 

През 2020 година се увеличиха рисковете от изоста-
вяне на деца в алтернативни грижи. Заради мерките, 
предприети от правителството във връзка със справя-
не с пандемията, като социална дистанция, ограничава-
не на движението и работа в специални условия,  мно-
го родители спряха да работят и да получават доходи. 
Нарасна опасността от домашно насилие и проблеми 
с психичното здраве. В този контекст изпълнението на 
ангажиментите по Националната стратегия „Визия за 
деинституционализацията на децата в Република Бъл-
гария“ през 2020 г. беше поставено пред сериозни пре-
дизвикателства.

Постоянната експертна работна група по деинстуцио-
нализация (ПЕРГ), която бе създадена за наблюдение 
на плана за действие за деинстуционализация в Бълга-
рия имаше много ниска активност, въпреки усилията от 
страна на гражданските организации – членове на гру-
пата да инициират  работа в онлайн режим. 

Деинституционализация и резидентна грижа

 Намаляване на броя на институциите

Домове  
за медико-социални грижи

15 13 12

2018 2019 2020

Домове за деца,  
лишени от родителски грижи

14 8 6

2018 2019 2020

432 деца  
през 2020

   децата от домове имат нужда от материална, 
морална и духовна подкрепа и грижа

   нуждите на децата в домове не се различават 
от нуждите на децата, отглеждани в 
семействата им

   децата в институция имат нужда от 
„родителска любов“

  децата отговарят без особена конкретика

Какви нужди имат децата от резидентна грижа? 

56%20%

18%

6%

3 770 деца  
в 80 ДДЛРГ 
(2010 г.)

Всички предложения за такива срещи бяха отхвърле-
ни, което поставя под съмнение смисления начин на 
функциониране на групата. „В няколко случая препо-
ръките, дадени от групата, не бяха предадени на пра-
вителството и в резултат на това не беше получена 
обратна връзка или предприети действия“, се казва 
в доклад37 на мрежата Юрочайлд/Eurochild, обединя-
ваща организации и физически лица, които работят 
в Европа за подобряване на качеството на живот на 
децата и младежите.
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Брой деца в ДМСгД

2062 деца

366 деца

2010 г. 

2020 г.

32 ДМСГД

12 ДМСГД

Кои са предизвикателствата (трудностите), пред които са изправени 

децата, живеещи извън биологичното си семейство? 

 
 „Това ги прави много силни деца, защото още от малки се борят 
и са силни и са гордост и добър пример за другите деца, които 
имат биологични родители!“

 
 „Липсва им вниманието, което едно истинско семейство би му 
обърнало, материалната възможност, закрилата, която чувст-
ват, ако са с родителите си.”

 
 „Създаването на връзка, чувството на малоценност, ако не е 
получена тази грижа и любов от приемните родители и други.“

 
 „Самота и чувство за вина.“

 
 „Несигурност, страх и вътрешен дисбаланс.“

 
 „Тъга, понякога тормоз от средата, в която се намират.“

Домове за медико-социални грижи за деца

През 2010 г. броят на ДМСГД  в България е бил 32, а на-
станените в тях деца – 2 06238.

Към 30.09.2020 г., децата, отглеждани в 12-те функцио-
ниращи ДМСГД са били 36639. 

В края на 2020 г. Министерство на здравеопазването от-
чете, че се наблюдава изоставане от графика на проекта 
за изграждане на центрове за специализирана здрав-
но-социална грижа за деца с увреждания с потребност 
от постоянни медицински грижи. Отчетено бе и заба-
вяне при изпълнение на дейностите в Актуализирания 
план към Проект BG05M9OP001-2.12 „Продължаваща 
подкрепа за деинституционализация на децата и мла-
дежите“, изпълняван от АСП40. Това изоставане обусло-
ви липсата на готовност за осигуряване на трайна 
и най-подходяща грижа за децата от ДМСГД, които 
трябваше да бъдат изведени, а домовете от стар тип 
– закрити. 

Национална мрежа за децата и Коалиция „Детство 
2025“, в навечерието на Коледа изпратиха писма и бяха 
проведени срещи с МТСП, МЗ и АСП, в които се изра-
зи огромно безпокойство за състоянието на децата в  
ДМСГД, за начина, по който предстои да се случи про- 
цеса на извеждането им и за липсата на прозрачност. 
Бяха предложени конструктивни решения как да се 
преодолее проблема със закъсняващото строителство, 
без да се местят деца с увреждания от едно ДМСГД в 
друго в условия на пандемия, но извеждането и пре-

местването на деца в голямата си част беше извършено 
и към 01.01.2021 г. 8 ДМСГД бяха официално закрити, 
а децата от тях – изведени в резидентна или приемна 
грижа, както и настанени в оставените да функциони-
рат 4 институции от стар тип – ДМСГД.

В Годишния доклад41 на Омбудсмана като Национален 
превантивен механизъм (НПМ) за 2020 г. се правят тре-
вожни констатации от извършените внезапни провер-
ки по повод спешното извеждане на децата от ДМСГД, 
както по отношение на приложения подход, така и за 
нарушения на техни основни права.

Докато ДМСГД в Дебелец и Хасково са били готови за 
закриване, а в Добрич и Благоевград са останали пре-
димно деца за постоянна медицинска грижа, то от ДМ-
СГД – Бургас (29 деца към 01.12.2020 г.), ДМСГД-Сливен 
(26 деца към 01.12.2020 г.),  ДМСГД-София (Св. Иван 
Рилски – 18 деца към 01.12.2020 г.), ДМСГД-Бузовград (7 
деца и 9 лица към 01.12.2020 г.), спешно и без подготов-
ка са били извеждани деца в приемна грижа и ЦНСТ. 

При грубо незачитане на принципите на деинститу-
ционализацията, нарушаване на права и с риск за 
здравето и живота, е извършено преместването на 
общо 41 деца с тежки увреждания в оставащите 4 
ДМСГД от стар тип.  В Доклада42  на Министъра на здра-
веопазването до Министерски съвет във връзка със за-
криването на ДМСГД и трансформирането им в Центро-
ве за комплексно обслужване на деца с увреждания и 
хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) се казва: „Забавянето 
на извеждането на децата от ДМСГД се дължи на въве-
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дената извънредната епидемична обстановка, от една 
страна, поради забраната за посещения в ДМСГД, което 
възпрепятства провеждането на опознавателните сре-
щи с приемните и осиновителните семейства, а от друга 
страна, поради забавяне на изграждането на 20-те цен-
трове за специализирана здравно-социална грижа за 
деца.“

По данни на МЗ43 става ясно, че през 2020 г. от 8-те 
предстоящи за закриване ДМСГД са изведени общо 204 
деца, като от тях:

 29 са реинтегрирани;

 3 са настанени в семейство на близки и роднини;

 49 са настанени в приемни семейства; 

 41 са осиновени;

 41 са настанени в ЦНСТДМУ/ЦНСТДМУ-ПМГ; 

 41 са настанени в друго ДМСГД. 

Процесът по деинституционализация на децата в Бъл-
гария трябва да продължи активно и да се спазват раз-
поредбите, заложени в Националната стратегия „Визия 
за деинституционализация на децата в България“, в 
Актуализирания План за изпълнение на Визията, както 
и залегнали във влезлия в сила през месец юли 2020 г. 
Закон за социалните услуги (параграф 36 от Допълни-
телните разпоредби на ЗСУ).  

  реинтегрирани;

   настанени в семейство на близки и 
роднини;

   настанени в приемни семейства; 

  осиновени;

   настанени в ЦНСТДМУ/ 
ЦНСТДМУ-ПМГ; 

  настанени в друго ДМСГД. 

Деца, изведени от предстоящи за закриване 
ДМСгД през 2020 г.

204

41 29

49

41

41

3

Говори се, че има насилие в домовете за деца. Какво си представяте, 

че може да се случи, за да спре това?

 
 „Да се стигне до такава ситуация, че да се наложи закон и глоба 
и наказания за упражняващите насилие.“

 
 „Мисля, че персоналът, който подбират, трябва да бъде внима-
телно избран и отговарящ на редица качества, като по този на-
чин могат да се предотвратят тормоз, насилие и лошо поведе-
ние към децата.“

 
 „Трябва да се осъществи по-добър контрол при набора на рабо-
тещите. Трябва да има по-добри възнаграждения за възпитате-
лите, но и по-сурови наказания. Средата в домовете трябва да 
стане по-позитивна и да наподобява дома.“

На допитване на младежите 
рапортьори в Национален 
Юрочайлд форум – България, 
голяма част от анкетираните 
деца говорят за необходимостта 
от взимане на мерки, свързани 
с пространството, персонала, 
наказанията и разрешаването 
на проблемите.

78%
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Социални услуги

Съществена роля за подкрепа на децата и семействата, 
както и на реализиране на процеса на деинституциона-
лизация, имат социалните услуги, предоставяни в общ-
ността, включително услугите за резидентна грижа. По 
данни на АСП44 броят на деца и младежи, потребители 
на социални услуги в общността нараства през 2020 г. с 
20,73% в сравнение с предходната година.

Все още България е далеч от изпълнение на препоръки-
те на ООН в Резолюцията за правата на децата с фокус 
децата45, лишени от родителска грижа, за предоставяне 
на качествена резидентна грижа, като се намали капа-
цитетът на услугите Център за настаняване от семеен 
тип (ЦНСТ) от 15 на 10 и даже 6 деца. 

В условията на пандемична криза не бяха дадени ясни 
навременни напътствия и указания от страна на инсти-
туциите към резидентните услуги, което породи безпо-
койство и несигурност и доведе до затруднения в тях-
ното функциониране.

В същата ситуация консултативните услуги /ЦОП и 
ЦСРИ/ отчитат активност и бърза адаптация. Благода-
рение на преорганизиране на екипите и ресурсите си, 
те оказаха навременна подкрепа, високо оценена от се-
мействата, децата и младежите. Мобилизирани бяха до-
пълнителни собствени ресурси на доставчиците НПО и 
общините, което за пореден път доказа ангажираността 
и ефективността на гражданския сектор към подкрепа-
та на уязвимите общности.

функциониращи социални услуги за деца в страната (към 31.12.2020 г.)

634  
социални услуги за деца,  
с общ капацитет  

14 593 места

143 Центрове за обществена подкрепа, с общ  капацитет 5815 места

21 Център за работа с деца на улицата, с общ  капацитет 409 места

19 Кризисни центъра за деца, с общ  капацитет 196 места

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

145 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания,  
с общ  капацитет 1702 места

107 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания,  
с общ  капацитет 1437 места

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

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

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

4 Дневни центъра за деца с увреждания; деца с тежки множествени  
увреждания, с общ  капацитет 112 места

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

1 Дневен център задецаи пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 50 места

16 Преходни жилища за деца, с общ капацитет 126 места

54 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца/младежи,  
с общ капацитет 1852 места
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Въпреки декларираната подкрепа за приемната грижа 
в България, на държавно ниво липсва цялостна визия 
за нейното бъдещо развитие.

Към 31.12.2020 г. в Регистъра на утвърдените приемни 
семейства са вписани 2118 семейства, от които 12 
доброволни и 2106 професионални. Общият брой на 
децата, настанени в приемни семейства към месец де-
кември 2020 г., е 1 971. 

Важно е да се отбележи, че освен намаляващия брой на 
желаещите да станат приемни родители, в 490 приемни 
семейства няма настанени деца.

Причините са различни, но в основата е наличието на 
профили на семейства, които не отговарят на нуждите на 
децата. Това поставя въпроса по какъв начин се планира 
приемната грижа, въпреки обявения като решение на 
този проблем областен модел на предлагане на услугата.

Приемната грижа продължава да е изправена пред ня-
колко основни предизвикателства, които ще опреде-
лят развитието  в дългосрочен план.

Все още социалната услуга се предлага единствено като 
проектна дейност – проект „Приеми ме 2015“ по ОП-
РЧР 2014-2020, като предимството е, че се предоставя 
като единна социална услуга. Този проект, обаче, при-
ключва в края на 2021 г.

През 2020 г. кампания за набирането на кандидати 
за приемни родители и разширяване на обхвата на 
приемната грижа в страната не беше проведена. Въпре-
ки очевидната нужда от приемни семейства „Приеми ме 
2015“ не финансира кампании и всичко остана в ръцете 
на екипите по приемна грижа – без ресурс, без институ-
ционална подкрепа, в негативна медийна среда.

Специализацията на приемната грижа бе деклари-
рана като цел на проекта, но продължават да липсват 
работещи мерки за стимулиране на приемни родители, 
които да се грижат за деца с увреждания, деца, жерт-
ви на насилие или трафик, деца в конфликт със закона, 
непридружени деца, тийнейджъри. Все още в големите 
градове няма достатъчно приемни семейства за нас-
таняване на бебета. Не е решен в пълнота въпросът 

със заместващата приемна грижа. Разширяват своя 
обхват индивидуалните и груповите супервизии, над-
граждащите обучения, групите за подкрепа.

Влизането в сила на разработеният финансов стан-
дарт за подкрепа на приемните семейства, планирано за 
начало на 2021 г., не е гарантирано. Причините се коре-
нят в забавянето на процесите, свързани с неколкократ-
ното отлагане на Закона за социалните услуги. Въпреки 
че той е факт от средата на 2020 г., има голяма вероят-
ност социалната услуга „Приемна грижа“ да не може да 
бъде възлагана на частни доставчици, въпреки че не-
правителствените организации допринасят със своята 
експертиза в местните общности и Консултативния екс-
пертен съвет на проекта. Столична община, например, е 
сключила партньорски споразумения с три НПО, които 
формират и ръководят Областния екип по приемна гри-
жа и надграждат усилията на проекта и общината.

Избраният подход за развитие на приемната грижа по-
ставя под съмнение възможността за засилена подкре-
па на мярката за закрила „настаняване при близки и 
роднини“. Данните за децата остават почти константни 
в последните години – към 30.09.2020 г. общо 4 511 деца 
са настанени при близки и роднини. Все още пробле-
мите на тази мярка за закрила остават неадресирани 
и влизат в обсега на общественото внимание само при 
негативен медиен отзвук.

Осиновяване

Пандемията от COVID-19 през 2020 г. се от-
рази съществено и на социалната работа 
в областта на осиновяването. 

Доставчиците на социални услуги успяха да адаптират 
програмите си за обучение на кандидат-осиновители в 
електронна среда. Тази нова реалност поставя въпрос 
доколко задълбочено могат да бъдат проучени нагла-
сите и мотивацията на кандидат-осиновителите, в слу-
чаите когато срещите със социалните работници и обу-

 
  „В момента ако осиновиш дете над 5 г., нямаш право на майчин-
ство/бащинство. Това е огромен стрес за детето и никак не е в 
неговия най-добър интерес. Също така води до допълнително 
намаляване на шансовете на по-големите деца да бъдат осино-
вени, а този шанс и без това е доста малък.” 

(Анкета Баланс между личното и работно време на родителите)

приемна грижа

Действащи приемни семейства 
 (към 31.12.2020 г.)

2118 
приемни семейства

2106 

професионални 

+
12 доброволни
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чението не са регулярни и се извършват дистанционно. 
Извънредното положение, въведено през март 2020 г., 
силно ограничи работата на съветите по осиновяване, 
което доведе до намаляване на осиновяванията през 
периода. До въвеждане на процедури за работа в епи-
демична обстановка, разглеждането на документите на 
кандидат-осиновителите беше забавено. Това същест-
вено намали възможността кандидат-осиновителите, 
за които 2-годишния период на вписване в регистъра 
изтича през 2020 г., да бъдат избрани за родители в рам-
ките на периода.

За поредна година промените, залегнали в проектоза-
кона за изменение на Семейния кодекс (СК) от 2016 г., 
останаха без развитие. Продължават да липсват адми-
нистративни процедури, които адекватно да регламен-
тират събирането и съхраняването на максимално под-
робна информация за биологичните роднини. Липсва 
правна рамка и регламент за достъп до историята 
на биологичните връзки, които да защитават инте-
ресите и на трите страни в процеса на осиновяване, в 
частност правото на детето на информация за биоло-
гичния му произход. Решенията на съдилищата за дос-
тъп до информация за биологичния произход по чл. 
105 от СК също са разнопосочни. Това подтиква търсе-
щите да прибягват към нерегламентирани източници 
на информация.

Държавата все още не е разработила и не провежда 
цялостна политика в подкрепа на осиновяването, 
която да запознае обществото с ползите и възможност-
ите, които тази мярка за закрила  дава, както и с обек-
тивните трудности, които крие.

Продължава практиката да не се предоставя изчер-
пателна информация на осиновителите, които кан-
дидатстват по националната процедура, което да ги 
подпомогне при взимане на осъзнато решение за прис-
тъпване към осиновяване. Това е предпоставка за въз-
никване на проблеми на последващ етап и евентуално 
прекратяване на осиновяването. 

В нарушение на изискванията на Семейния кодекс, АСП 
все още не е създала Национална електронна сер-
тифицирана система за децата, които могат да бъдат 
осиновени при условията на пълно осиновяване (чл.83, 
ал.1) и на Национален регистър на осиновяващи за 
пълно осиновяване (чл.85). 

През 2020 г. продължава тенденцията на намаляване 
на осиновяванията в страната, която допълнително бе 
повлияна в негативна посока от пандемията. Все още 

липсва задълбочен качествен и количествен анализ, 
както и обосновка на причините за намаляване броя 
на вписаните в Регистъра за осиновяване деца, както 
и тенденциозно намаляващият с всяка изминала годи-
на брой на осиновяванията при относително еднакъв 
брой деца, отглеждани извън семейна среда, и относи-
телно еднаквият брой кандидат-осиновители.

По данни на Агенцията за социално подпомагане46 към 
31.12.2020 г. броят на децата, вписани в Националната 
електронна информационна система за децата, които 
могат да бъдат осиновени, е 1 371, в т.ч. 630 здрави 
деца и 741 с увреждания. 

Осиновени през наблюдаваният период са 418 деца 
(339 здрави деца и 25 деца с увреждания).

Броят на вписаните кандидат осиновители е 1 582 
лица/семейства.

През 2020 г. са направени 54 постъпки за прекратяване 
на осиновяването, като е допуснато прекратяване в 30 
от случаите.

Липсват и задължителни услуги за подкрепа на оси-
новеното дете и родител осиновител в следосино-
вителния период. Мониторингът, извършван от отде-
лите Закрила на детето, е формален, често без реална 
подкрепа и чувствителност към миналото на децата и 
осиновителите и техните индивидуални травми. За со-
циалните работници от отделите все още не е известно 
да е предвидено и/или осигурено адекватно обучение 
за оценка на мотивацията на кандидат-осиновителите, 
както и супервизия в помощ на тяхната ежедневна ра-
бота „на терен“.

Остава отворен въпросът и за въвеждане на целе-
ви родителски отпуск при осиновяване на деца над 
5-годишна възраст, както и право на еднократна по-
мощ при осиновяване в размер, еквивалентен на по-
редността на детето в семейството, а не на механизма, 
по който то е станало част от него. С решение от 2020 г. 
Административен съд – София град се произнесе, че е 
налице дискриминация по отношение на правото на от-
пуск за отглеждане на деца, осиновени над 5-годишна 
възраст, но не са предприети конкретни мерки за про-
мяна на текстовете в закона. Важно е да се отбележи, че 
целевият отпуск при осиновяване e с цел възможност 
за изграждане на качествени връзки в новосформира-
ното семейство, адаптация на детето в новата среда и 
ежедневно интензивно участие на родителите в този 
изключително важен период.

1 371 е броят на децата, 
вписани в Националната 

електронна информационна 
система за децата, които 

могат да бъдат осиновени

418 деца

1 582 лица

54

30

Осиновени през наблюдаваният период

Броят на вписаните кандидат 
осиновители

Постъпки за прекратяване на 
осиновяването

От случаите е допуснато прекратяване

през 2020 г. 
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При проследяването на закрилата за непридружените 
деца е важно да се направи уточнението, че достъпът 
им до права и до грижи е пряко свързан и зависи от 
правното положение47, в което те се намират. 

След три години, през които се наблюдаваше спад в броя 
на непридружените деца потърсили международна за-
крила в страната ни, през 2020 г. се отчита ръст в техния 
брой. От общо 1125 деца, през изминалата година 799 са 
били непридружени, т.е. 79% (от тях – 56 малолетни и 743 
непълнолетни деца, 789 са момчета и 10 момичета.)

Въпреки позицията на ДАЗД, че е отпаднала необходи-
мостта за координационен механизъм и към момента 
такъв не е нужен, от получената информация от различ-
ните институции става ясно, че те не работят в синхрон 
и не обменят помежду си достатъчно ефективно инфор-
мацията за непридружените деца. На първо място се 
наблюдава съществено разминаване в данните за броя 
на децата, проблем, който е наблюдаван и в предход-
ните години. Горепосочените данни на ДАБ не съот-
ветстват на тези, предоставени от ДАЗД, откъдето имат 
информация за 683 деца. На второ място нито ДАЗД, 
нито АСП разполагат с информация, че 12 деца са били 
прехвърлени от Гърция. Несъответствие се наблюдава 
и по отношение на броя на приключилите процедури 
съответно с предоставяне на международна закрила 
или отказ. Докато от ДАБ посочват, че са предостави-
ли хуманитарен статут на 156 деца и бежански на 46, с 
уточнението, че между тях едва 30 са непридружени, от 
ДАЗД посочват, че получилите статут деца са 129. По от-
ношение на броя на отказите, според ДАБ те са 63, като 
29 от тях са връчени на непридружени деца, а според 
ДАЗД – 55. Броят на прекратените производствата, без 
ДАБ да се произнесе с решение, е 274.

Като гаранция за спазването на най-добрия интерес 
на детето и с оглед идентифицирането на специфични 
нужди в рамките на процедурата ДАБ изготвя специал-
на оценка48, като тя бива два вида: бърза и пълна. През 
2020 г. са направени 445 бързи оценки и 72 пълни, кое-
то означава на 354 деца оценка изобщо не е направена. 
За сравнение: броят на децата без оценка през 2019 г. 
е бил 179. В хода на провеждане на индивидуалните 
оценки служителите на ДАБ не са се натъкнали на нито 
едно дете, жертва на насилие.

Неправомерно задържане

През 2020 г. в Специалните домове на дирекция „Миг-
рация“ към МВР са били принудително настанени 192 

непридружени деца, като 161 от тях в СДВНЧ – Люби-
мец, и 31 в СДВНЧ – София. Средният период на пре-
стой е бил 22 дни, като в СДВНЧ – София, той е 25 дни, а 
в СДВНЧ – Любимец, 19 дни. Според дирекция „Мигра-
ция“ този период включва времето от настаняването, 
задължителната карантина, наложена на всеки ново-
настанен чужденец, поради епидемичната обстановка 
в страната, както и периода на констатиране на въз-
растта на лицето до момента на освобождаването му. 
Задължителната карантина по никакъв начин не може 
да оправдае принудително настаняване, тъй като чл. 
44, ал. 9 от Закона за чужденците изрично забранява 
такова по отношение на непридружени деца, като не 
предвижда никакви изключения. Категорично след-
ва да се подчертае, че принудителното настаняване 
влияе изключително негативно върху психоемоцио-
налното състояние на всеки човек, особено на децата 
и може да има тежки и продължителни последици за 
тяхното психично здраве. 

Настаняване на търсещите закрила 
непридружени

През 2020 г. всички, търсещи закрила непридружени 
деца, са били настанявани в двете сигурни зони49 за не-
придружени деца или в териториалните поделения на 
ДАБ. Сигурните зони са с общ капацитет 23850 места и 
се управляват от МОМ по специализирана методика51, 
която не е достъпна публично и не е утвърдена от ДАЗД 
и АСП. В тях за последната година са били настанени 
728 непридружени, от които само едно момиче. Липс-
ва информация по какви критерии се прави избор кои 
деца да бъдат настанени в сигурните зони и кои извън 
тях в общите части на приемателните центрове на ДАБ. 
Не става ясно, защо прехвърлените деца от Гърция, 
както и 9 от всички 10 момичета, са останали извън си-
гурните зони, при условие че в редица доклади непри-
дружените момичета са определени като особено уяз-
вими и при условие, че и в двете зони има предвидени 
отделни стаи, непосредствено до офисите на МОМ, за 
настаняване на непридружени момичета. При съпос-
тавка на наличната информация става ясно, че броят 
на настанените непридружените деца в сигурните зони 
значително надхвърля техния капацитет. Въпреки че от 
ДАБ и МОМ не предоставят допълнителна информация 
за периода на престой на децата, това е знак, че децата 
продължават самоволно да напускат местата за наста-
няване. Близостта на сигурните зони до общия поток на 
търсещите закрила на практика не осигури обособява-

закрила и интеграция на непридружени малолетни  
и непълнолетни деца

Запазва се тенденцията за нарастване броя на прекра-
тените осиновявания и извеждане на осиновени деца 
от осиновителните семейства и настаняването им в ре-
зидентна грижа. АСП не анализира причините, водещи 
до повторно изоставяне на децата, с цел превенция и 
ранно справяне с проблеми, които биха довели до пов-
торно изоставяне. Съществува и разминаване между 
реално прекратените осиновявания и водената от АСП 
статистика.

Липсва подкрепа за кандидат-осиновителите в пе-
риода от вписването им в регистрите до осиновя-
ването. Не се изследва промяната в нагласите и мо-
тивацията на бъдещите родители, което е в основата 
на успешното осиновяване. Необходими са усилия за 
повишаване информираността на обществото и про-
веждане на кампании за формиране на позитивни на-
гласи към осиновяването, включително чрез повече 
прозрачност на процедурите.
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нето на отделно сигурно място, каквато бе и препоръка-
та на националния омбудсман52 и каквато е практиката 
в редица други държави, с много по-ефективни модели 
за грижа за тази уязвима група деца. В този смисъл към 
момента проблемът с изчезването на децата остава не-
решен. 

По отношение на епидемичната обстановка, свързана 
с COVID-19, ДАБ е издала специални указания, съобра-
зени с указанията, издадени от МЗ, относно работата в 
РПЦ. В сигурните зони и в приемателните центрове на 
ДАБ има условия за спазване на карантина при нужда. 
Предоставят нужните предпазни средства на децата и 
служителите.

Сериозен проблем продължава да бъде невъзмож-
ността да се проследи пътят на децата след получава-
нето на статут или отказ, когато те трябва да напуснат 
сигурните зони или приемателните центрове на ДАБ. 
В потвърждение на това остава отворен въпросът 
къде са настанени 29-те непридружени деца, полу-
чили международна закрила, след като през 2020 г. е 
извършено едно-единствено настаняване през месец 
март.

гарантиране на представителство

До месец октомври 2020 г. на непридружените деца, 
търсещи и получили закрила, се назначаваше пред-
ставител от общинската администрация, определен 
от кмета на общината или от оправомощено от него 
длъжностно лице. Измененията в ЗУБ внесоха про-
мени в представителството и то вече се осъществя-
ва от адвокат, вписан в регистъра за правна помощ 
на Националното бюро за правна помощ, определен 
от председателя на бюрото или от оправомощено от 
него длъжностно лице. С направените законови про-
мени отпадна възможността на непридружено дете да 
бъде назначаван като представител пълнолетно лице, 
което отговаря за него по силата на закон или обичай. 
До тях се стигна, след като шест години в редица до-
клади и наблюдения беше констатирано, че предста-
вителството на децата се осъществява предимно фор-
мално, а назначаваните за представители служители 
нямат необходимата подготовка, за да изпълняват 
ефективно това свое задължение. Години наред една 
от основните критики към общините беше, че се на-
значават малко представители, които да отговарят за 
прекалено голям брой деца. Направените законови 
промени не решават този проблем и не поставят ли-
мит. От предоставената информация от Националното 
бюро за правна помощ става ясно, че към настоящия 
момент броят на адвокатите от Националния регистър 
за правна помощ по реда на чл. 25 от ЗУБ е общо 24, 
от които 14 от Софийска градска колегия, 8 от Адво-
катската колегия в гр. Хасково и 2 от тази в гр. Сливен. 
От влизането в сила на промените до края на 2020 г. 
са постановени 363 броя решения за назначаване на 
представителство. Тъй като промените са твърде ско-
рошни, все още не може да се каже дали е намерена 
дълго търсената формула за едно качествено и ефек-
тивно представителство на непридружените деца. 

До влизането им в сила по стария ред за назначаване 
на представители, общините, на чиято територия са 
концентрирани тази група деца, са определили пред-
ставители както следва: гр. София, район „Овча купел“ 

1 служител за 59 деца, район „Сердика“ 1 служител за 
342 деца, гр. Харманли 2-ма служители за 26 деца.

По реда на чл. 7а от Закона за чужденците през 2020 г. 
не е назначен нито един представител. Необходимо е 
да се направи задълбочен анализ на причините. Да се 
проучи до каква степен ДСП са запознати с тази своя 
отговорност и да се установи точният брой на децата, 
на които такова представителство следва да бъде пре-
доставено. 

Интеграция

Интеграцията е продължителен процес, чиито резул-
тати може да се наблюдават след по-дълъг престой на 
децата в България. Тъй като години наред проблемът с 
преждевременното напускане и изчезването на непри-
дружените деца остава непреодолян, е невъзможно да 
бъде дадена оценка на интеграцията като цяло.

Достъп до образование 

Както е посочвано и в минали издания на Бележника, 
образованието е сред най-важните фактори за успеш-
на интеграция, а училището в голяма степен подпомага 
по-бързото овладяване на български език и е място за 
изграждане на социални контакти. Прекалено нисък ос-
тава броят на записаните в училище деца. Едва 26 деца 
от 728 деца, настанени в сигурните зони, са записани на 
училище. За сравнение: през 2019 година техният брой 
е бил 10 от 19653. 

Достъп до социални услуги  
и социални програми

Тази група деца продължава да има затруднен и огра-
ничен достъп до услуги. Пример за това е достъпът до 
Националната телефонна линия за деца 116 111. ДАЗД 
посочва, че чрез нея предоставя подходяща подкре-
па за непридружени малолетни и непълнолетни деца, 
търсещи или получили закрила, която предлага инфор-
миране, консултиране и помощ на деца, във връзка с 
широк спектър от проблеми. В същото време уточнява, 
че тази подкрепа е достъпна единствено на български 
и английски, че през последната година няма нито едно 
регистрирано обаждане от дете чужденец, а за послед-
ните 10 години са единици.

В годината, белязана от пандемия, този достъп беше 
сериозно възпрепятстван. Това е така, защото за не-
придружените деца са достъпни предимно социалните 
програми на неправителствените организации, подпо-
магащи бежанци, които се реализират в приемателните 
центрове на Държавната агенция за бежанци. Проти-
воепидемиологичните мерки през изминалата година 
ограничиха достъпа на организациите до поделенията 
на ДАБ. Това е още една причина да се преосмисли под-
ходът за предоставянето на социални услуги на непри-
дружените деца, тъй като ползването на социална, пси-
хологическа и друга подкрепа единствено на мястото, 
където са настанени, води до изолация и забавя или 
дори възпрепятства интеграцията. Това повдига въпро-
са и какво става с детето, когато настъпи промяна на 
правния му статут и то бива изведено от сигурната зона 
или от приемателния център на ДАБ.
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се приема цялостна визия за подкрепа на де-
тето и семейството;

 Да се осигурят достатъчно места и качествена 
грижа, съобразена с потребностите на децата  в яс-
лите и детските градини;

 Да се развият програми за мотивиране и насър-
чаване на работодателите за по-гъвкави схеми при 
наемане на майките и бащите; както и за създаване 
на приятелска към децата среда, която позволява на 
служителите да бъдат близо до децата си: детска гра-
дина, почасова занималня, обезопасено простран-
ство в офиса/детски кът;

 Да се намали броят на деца в групите в ЦНСТ 
след промяна на начина на финансиране, съгласно 
новия Закон за социалните услуги, за да може да се 
предоставя максимално квалифицирана и персона-
лизирана среда и грижа;

 Принципите на деинституционализация да бъ-
дат съблюдавани сриктно при извеждането на деца 
в алтернативни услуги;

 Да се възстанови работата на ПЕРГ, като се из-
ползва максимално ресурсът на експертите в тази 
група;

 Да се включат външни специалисти в подкрепа 
на персонала в 4-те оставащи ДМСГД за по-добра 
адаптация и посрещане на потребностите на пре-
местените от закритите домове деца, на база на вече 
направените оценки от МДЕ по проект „Продължава-
ща подкрепа за деинституционализация на децата и 
младежите”;

 Да се ускори процесът по изграждане на новите 
интегрирани социалноздравни услуги, като съще-
временно стартира и процесът по обучение на пер-
сонала за тях;

 Да се включи темата за Деинституционализа- 
цията в учебните програми за подготовка на профе-
сионалистите в сферата на социалната работа54;

 Да се поддържа актуална база данни за сво-
бодните приемни семейства в страната, като се ак-
тивизира процесът по промяна на профили и/или 
набиране на такива приемни семейства, които да 
отговарят адекватно на нуждите на децата;

 Да се разработи система от мерки за борба с фе-
номена на изчезващите деца с цел намаляване броя 
на тези, които изоставят своите процедури за пре-
доставяне на международна закрила;

 Да се оптимизират процедурите за предаване 
на информация между институциите с оглед на дос-
товерност и точност по отношение на броя на не-
придружените деца;

 Да се повиши броят на непридружените деца, 
записани в училище;

 Да се разработят и въведат качествени индика-
тори за интеграция на непридружените деца.
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3.
зАКрИЛА НА ДЕТЕТО  

ОТ ВСИчКИ фОрМИ НА НАСИЛИЕ
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зАКрИЛА НА ДЕТЕТО 
ОТ ВСИчКИ фОрМИ 
НА НАСИЛИЕ 

СЛАБ 2,50

Все още не се работи по прилагане на ефективни 
мерки за намаляване на тенденцията за 
увеличаване на случаите на деца, жертви 
на насилие. И през 2020 г. гарантирането на 
финансовите и човешки ресурси за мерки и 
програми за превенция и подкрепа на тези 
деца остана сериозно предизвикателство. 
Продължават да не са налице достатъчно на 
брой и достъпни общи и специализирани услуги 
за пострадали от насилие деца. 

Данни за разпространение на насилието в България
В края на 2020 г. в България все още няма единна сис-
тема за регистриране на случаи на насилие над деца. 
Различните органи по закрила водят свои отделни ста-
тистики, но резултатите не се анализират цялостно.

Въпреки неколкократните искания по реда на ЗДОИ,  
Прокуратурата не предостави данни за  пострадали-
те от престъпления деца през 2020 г., както се случи 
и за предходната 2019 г. при запитване по същия ред. 

По данни на Министерство на вътрешните работи 
(МВР)55  общият брой на престъпления срещу деца през 
2020 г. е бил 1802. От тях:

 Престъпления против личността, общо 602, в т.ч.: 
Умишлено убийство – 11; Разврат – 246; Телесна повре-
да – 220; Отвличане и противозаконно лишаване от 
свобода – 15;Трафик на хора – 5; Други престъпления 
против личността – 105;

 Престъпления против собствеността, общо 468, 
в т.ч.: Грабеж – 73; Кражба – 324; Измама – 8; Изнудване 
– 8; Други против собствеността – 55;

 Общоопасни престъпления, общо 176, в т.ч.: Прес-
тъпления, свързани с наркотици – 1; Престъпления по 
транспорта – 175; 

 Други криминални престъпления, общо 556, от 
тях: Престъпления против брака, семейството и младе-
жта – 509; Престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 47.

По данни на АСП56 през 2020 г. сигналите, постъпили в 
отделите „Закрила на детето“ за насилие над деца, са 
1130, като, по 425 от тях са открити случаи.

По данни на Националната телефонна линия (НТЛД)57 
за деца 116 111, семейството е мястото, където децата 
са насилвани най-много – 560 сигнала, на улицата – 
62, на обществено място – 39, при близки и роднини – 
30, в училище – 13, броят деца, преживели насилие в 
специализирана институция – 6, в услуга от резиден-
тен тип –  9, в осиновително семейство – 2,  в приемно  
семейство – 2, в онлайн пространство – 3, на други 
места – 36.

 
  По-добра координация и екипност между институциите! В мо-
мента няма такава! Всяка институция работи сама за себе си и 
много от служителите неглижират случаите с ДЕЦАТА!“

(Анкета Бележник 2021)

 
  „Разговори и разяснения в училище, консултации със специа-
листи, срещи с родители, които да провокират разговори в тър-
сене на решение. Нека има повече гласност, така че децата да 
знаят къде да намерят подкрепа.“

(Анкета Бележник 2021)

 
  „Да има адекватни действия в посока спиране на насилието. Да 
има добра комуникация и да се търси отговорност при бездейст-
вие от страна на запознато с проблем лице, което отговаря за 
решаването на проблема. Психолозите в училищата да вършат 
реална работа и да се намесват при сигнал за насилие.“

(Анкета Бележник 2021)
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1802  
e общият брой на престъпленията срещу деца през 2020 г. 

602
престъпления 

против личността

11
246
220
15
5

105

73
324

8
8

55

1
75

509
47

Умишлено убийство

Разврат

Телесна повреда

Отвличане и противозаконно лишаване от свобода

Трафик на хора

Други престъпления против личността

Грабеж

Кражба

Измама

Изнудване

Други

Престъпления, свързани с наркотици

Престъпления по транспорта

Престъпления против брака, семейството и младежта

Престъпления против реда и общественото спокойствие

468
престъпления 

против 
собствеността

176
Общоопасни  

престъпления

556
Други криминални 

престъпления

Общ брой сигнали Сигнали, по които са открити случаи

3158

1282
1106 1171 1130

446 425
681

382 387

постъпили сигнали за насилие над деца в ОзД

  2016     2017     2018     2019     2020

560
сигнали за насилие 

над деца  
на Националната 
телефонна линия 

116 111

62
39
30
13
6
9
2
2
3

36

на улицата

на обществено място

при близки и роднини

в училище

в специализирана институция

в услуга от резидентен тип

в осиновително семейство

в приемно семейство 

в онлайн пространство

на други места

са подадени към отделите 
„Закрила на детето“

896 случая  
от екипа на НТЛД

383 случая  
от ГДКПД
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Изводите от анализа на информацията, подадена от 
отговорните институции, показват, че 2020 е година, в 
която продължава да се наблюдава липса на ефективна 
подкрепа за децата, жертви на насилие. Най-ясно това 
се вижда от доклада на ДАЗД, откъдето разбираме, че 
проблемите са ясно идентифицирани, но по тях не се 
работи, защото към момента Проектът на Национална 
стратегията за детето 2019–2030 е оттеглен. Липсват и 
национални програми за детето. От друга страна, МВР 
продължава да няма данни дали работят с деца, жертви 
на различните форми на домашно насилие. От Главна 
дирекция Национална полиция (ГДНП)60 коментират 
това заключение, предоставяйки отговор, че инспекто-
рите на детска педагогическа стая (ИДПС) работят с де-
ца-жертви на престъпления и с деца-извършители на 
престъпления и че всеки докладван случай на насилие 
над дете се разследва от полицията по предвидения от 
закона ред. 

Темата за предотвратяването на насилието и подкре-
пата на жертви на домашно насилие продължи да 
бъде под сериозна атака и през 2020 г. След като през 
2018 г. българският парламент не ратифицира Конвен-
цията на Съвета на Европа за превенция и борба с на-
силието над жени и домашното насилие, това доведе 

до последици, които засягат и ограничават защитата 
на децата, жертви на насилие, а през 2019 г. обект на 
сериозна атака беше проектът на Национална стра-
тегия за детето (2019–2030), една от стратегическите 
цели на която беше превенцията и защитата на децата 
от насилие. На 04 декември 2020 г. от ВМРО-БНД вне-
соха Законопроект за изменение и допълнение на За-
кона за закрила на детето61 № 0054-01-111. С него се 
цели цялостна ревизия и подмяна на принципите, въ-
ведени в Закона за закрила на детето в изпълнение на 
задълженията на страната ни по Конвенцията на ООН 
за правата на детето и се предвижда въвеждането на 
противоречиви понятия като закрила на децата при 
спазване на морала, традициите и добрите нрави в 
държавата.

Особено сериозна беше атаката срещу предвидената 
мярка за въвеждане на пълна забрана на телесното на-
казание и криминализиране на домашното насилие. Те-
мата за благосъстоянието на децата, подкрепата на ро-
дителите и защитата от домашно насилие и липсата на 
разпознаване на тези проблеми от обществото и дори 
от част от институциите, отново продължава да създа-
ва пречка за адекватната защита на децата, жертви на 
насилие.

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

През 2020 г., след проведена консултация, екипът на 
НТЛД е подал 896 случая към отделите „Закрила на де-
тето“, а ГДКПД – 383 случая.

Сигналите за насилие над деца за 2020 г., по които е сви-
кан мултидисциплинарен екип по Координационния 
механизъм за взаимодействие при  работа в случаи на 
деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодейст-
вие при кризисна интервенция са 100858.

И през 2020 г. не е изпълнена Препоръка №1 от Доклада 
за дейността на ДАЗД за 2018 г.59 – да се подобри взаи-
модействието между ангажираните институции, които 
предоставят информация във връзка с отчитането на 
данните от информационните карти за Координацион-
ния механизъм.

Този факт показва и различното разбиране от страна 
на участниците в него за конкретните ангажименти 

по Координационния механизъм, както и участието в  
цялостния подход при случаи на деца, преживели 
насилие. Не са рядкост случаите, в които той се въз-
приема като внезапна и краткосрочна мярка. Остава и  
притеснението, дали и доколко навременни и ефек-
тивни за детето в дългосрочен план са били действи-
ята на всички участници в Координационния механи- 
зъм, съобразно техните правомощия и компетент- 
ности. 

Поради липсата на единна система за регистриране и 
актуален обмен на информация по случаите на наси-
лие над деца и неконсистентното събиране на данни 
от различните институции не може да бъде направен 
адекватен анализ на проблема и да се проследят ясни 
тенденции. Неизпълнението на този ангажимент е една 
от причините за липсата на адекватни мерки за превен-
ция и интервенция в случаите на насилие. 

Какво според вас представлява домашното насилие?

 
  „физически действия към някой член на семейството от друг 
човек от същото семейство, които са нежелани, болезнени, не-
приятни или нарушават достойнството му. Психически нападки 
или други действия, които нараняват достойнството, честта или 
насилват към изпълняване на дадени дейности.“

 
  „Всякакъв тип посегателство над човек, в семейната среда, кой-
то е превъзходстван от по-силен прихически или физически от 
жертвата. Може да бъде физическо, сексуално, психическо на-
силие или дори експлоатиране на труда.“
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Въпреки промените в Наказателния кодекс, чрез които 
се правят усилия за по-добро дефиниране на домаш-
ното насилие и се въвеждат по-сериозни наказания 
при извършено престъпление в условията на домаш-
но насилие, продължават да нарастват случаите на до-
машно насилие, което отразява пропуските и нуждата 
от промени в ЗЗДН.

Темата за домашното насилие продължава да е трудно 
разпознаваема за част от институциите, ангажирани 
с превенцията и подкрепата на жертвите. Министер-
ство на правосъдието текущо планира и провежда 
обучения на магистрати относно мерките за защита 
по ЗЗДН. Липсва връзка между дейностите на МП и 
новите текстове в НК, касаещи домашното насилие. 
От предоставения доклад на МВР прави впечатление, 
че липсват описани мерки за предотвратяването на 
насилието над деца62, работата е съсредоточена ос-
новно върху децата на улицата и децата-извършите-
ли на престъпления. Наред с това липсва повече ин-
формация по отношение на работата на МВР с други 
групи деца, жертви на насилие. В отговор на на наше 
писмо във връзка с изготвянето на доклад на НМД 
„Бележник 2021“, от ГДНП отговарят63, че наред с ра-
ботата на ИДПС с деца-жертви на престъпления и де-
ца-извършители на престъпления, както и с работата 
на полицейските служители като част от Споразуме-
ние по сътрудничество и координиране на работата 
на териториалните структури на органите за закрила 
на детето при случаи на деца, жертви на насилие или  
в случаи на насилие „в МВР се работи по множество 
програми и дейности с цел превенция на насилието 
над деца“. Конкретни примери за посочените програ-
ми и дейности не са предоставени. 

От 01.05.2020 г. ДАЗД пое управлението на Националната 
телефонна линия за деца. От данните, изнесени в докла-
да, става ясно, че сигналите за дете-жертва на насилие са 
се увеличили до м. септември 2020 г. в сравнение с пре-
дишни години. Въпреки това продължава да не се рабо-
ти по прилагане на ефективни мерки за намаляване на 
тенденцията за увеличаване на случаите на деца, жертви 
на насилие. Усилията на ДАЗД през годината са основно 
насочени към развитие на капацитета на работещите в 
социалния сектор чрез обучения, макар самата ДАЗД да 
посочва, че те не са достатъчни да компенсират липсата 
на цялостна концепция за законова и практическа защи-
та на децата от всички форми на насилие. И през 2020 
г. гарантирането на финансовите и човешки ресурси за 
мерки и програми за превенция и подкрепа на деца, 
жертви на насилие, остана сериозно предизвикателство. 
Продължават да не са налице достатъчно на брой и дос-
тъпни общи и специализирани услуги за пострадали от 
насилие деца. В повечето от областните центрове няма 
никакви услуги за настаняване на жертви на насилие. На 
територията на страната продължават да действат едва 
няколко кризисни центъра, като повечето от тях функ-
ционират постоянно на пълен капацитет и не успяват да 
посрещнат всички случаи. В отговора си на наше писмо 
във връзка с изготвянето на доклада „Бележник 2021“64, 
от МП констатират, че ежегодно по техния бюджет се 
определят средства за финансиране на проекти на юри-
дически лица с нестопанска цел, които осъществяват 
дейности по закона за разработване и изпълнение на 
програми за превенция и защита от домашно насилие. 
Не е предоставена информация за размера на средства-
та или броя на подкрепените проекти. 

Мерките, които МТСП разработва, са насочени предим-
но към намаляване на детската бедност в страната. 

Откъде идва насилието?

Лошо 
възпитание

Ревност

Травми в 
миналото

Употреба на ПАВ

финансови 
проблеми

Провокация

Психични 
проблеми

Проблеми 
в работата

Неразбирателство 
в семейството
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Насилие в училище 
Разбирането за насилие в училище през учебната 
2019/2020 и 2020/2021 се измени съществено поради 
създалата се ситуация с COVID-19 пандемията и въвеж-
дането на дистанционно обучение. Въпреки тенденци-
ята за намаляване на повечето показатели, остава рис-
кът насилието в училище да се преобразува от тормоз 
по коридорите и класните стаи в кибертормоз. Следва 
да се вложат специални усилия от страна на педагози-
те, психолозите и училищните власти в проследяване и 
превенция на подобни тенденции. Преди пандемията 
имаше медийно отразяване на ситуации с насилие и 
тормоз в училище, представяха се различни случаи из 
цялата страна, но от началото на дистанционното обу-
чение, тази тема спря да се обсъжда в медиите и стана 
почти невидима. Но насилието и тормозът в училищата 
не изчезна със затварянето им, а просто измени своята 
форма. 

От анализа на данните на МОН на инцидентите, свър-
зани с деца, и на проявите на агресия и тормоз в об-
разователните институции за учебната 2019/2020 г.65, 
е видно, че има тенденция за намаляване по повечето 
показатели, което е възможно да се дължи на създала-
та се ситуация на обучение в условията на електронна 
среда. Интересно е, че има завишаване на индикатори-
те – вандализъм, кражби и посегателство върху авто-
ритета на учителя, като се забелязват и нови форми в 
условията на обучение в електронна среда, като напри-
мер опити да се възпрепятстват учители в провеждане 
на електронното обучение.

По данни на МОН е направена необходимата организа-
ция за дейността на педагогическите съветници и пси-
холозите в онлайн среда в зависимост от възможност-
ите – различни платформи и приложения за аудио – и 
видео-връзка. Тази мярка е породена от необходимост-
та за осигуряване на психологическа подкрепа на де-
цата и учениците и по време на създалата се криза, но 
липсата на достатъчен брой подготвени специалисти в 
ситуацията се усеща според анкетираните деца, които 
изразяват липса на доверие в специалистите и усещане 
за това, че нямат към кого да се обърнат в ситуация на 
насилие.

За да може да се предостави качествена подкрепа на 
учениците, е необходимо да се изследва и разбере точ-
но как и по какъв начин се случва насилието в съвре-
менното училище. Липсва актуално изследване върху 
проблема. Едва след изготвянето на подобно изследва-
не и оценката от него, ще има възможност за адекватна 
подготовка на педагогическите съветници и психолози, 

които работят в условията на пандемичната криза, как-
то и да се работи ефективно в променената ситуация, 
включваща онлайн обучение.

В края на 2020 г. Институтът по изследвания в обра-
зованието публикува изследване66 за качеството на 
училищния живот, принадлежност към училището, 
взаимоотношения с учителите, значимост на работата 
в училище, сътрудничество между учениците, безо-
пасност на училищната среда и чувство за постижения 
сред 350 училища в цялата страна. Според него близо 
44,5% от учениците в гимназиален етап оценяват ни-
вото на сътрудничество помежду им като ниско. Око-
ло 78,4% от учениците отчитат училищната среда като 
относително безопасна, което се изразява в липса или 
много ограничени лични преживявания, свързани с 
тормоз и насилие в училище. При 7,1% от учениците, 
обаче, такива инциденти са често преживяване, свър-
зано с престоя им в училище. Установява се позитив-
на връзка между безопасността на училищната среда 
и чувството на учениците за принадлежност към учи-
лището. Учениците, при които се отчитат високи стой-
ности на скалата за безопасност на училищната среда, 
демонстрират високо ниво на принадлежност към учи-
лището и обратното – учениците, които по-често биват 
подлагани на различни форми на насилие и тормоз, де-
монстрират високо ниво на отчуждение от училището 
и спад в академичните си постижения.

По данни на същото проучване67 може да се отчете и 
разликата във възприятията на момичетата и момчета-
та (извадката е от ученици в начален курс), като се отчи-
та, че момичетата по-рядко стават жертви на насилие и 
тормоз в училище.

В изследваната област учениците в профилирани пара-
лелки имат по-висока субективна оценка за качеството 
на училищния живот от тази на връстниците им, учащи 
в професионални паралелки. Най-висока е разликата 
във възприятията за безопасност на училищната среда 
и чувството за постижения, което означава, че ученици-
те от професионални паралелки относително по-често 
се сблъскват с прояви на тормоз и насилие в училище, 
отколкото учениците в профилирани паралелки, което 
води до това те да демонстрират по-ниска увереност в 
способностите си да се справят със задачите от своите 
съученици, учещи по програми за профилирана подго-
товка.

Част от мерките, които МОН предприемат преди затва-
рянето на училищата, е да се реализират съвместни 
дейности с МВР по националните програми „Работа на 

350 училища

44,5%

78,4% 

7,1% 

от учениците в гимназиален етап оценяват 
нивото на сътрудничество помежду им като 
ниско

от учениците отчитат относително 
безопасна училищна среда

от учениците споделят ,че тормоза и 
насилието в училище са често преживяване
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  „В училище ме тормозеха, защото бяха разбрали, че харесвам 
моя съученичка. Наричаха ме с най-различни имена и когато 
това най-накрая достигна до учителите, изпратиха мен и това 
момиче при педагогическия съветник. Очаквах, че там ще получа 
някаква подкрепа, но при влизането ни, той се обърна към мен 
с насмешка „И какво, ти ли си лесбийката?“ Тогава разбрах, че 
сама ще трябва да се справям с вербалния тормоз в училище…“

 
  „Нямаш вяра в хората в училище. Няма изградена система за 
справяне със ситуации на тормоз.“

 
  „Проблемът в училище е, че чувстваш, че никой не те разбира 
и няма на кого да се довериш, няма капацитет по темите, няма 
на кого да споделиш за насилие, не знаеш как да постъпиш. 
Наистина най-големият проблем е, че няма изградена система 
за това какво точно да правиш, ако някой в училище упражнява 
насилие върху теб. Просто няма към кого да се обърнеш.“

 
  „Някак се припокриват – хем няма към кого, хем тези, от които 
очакваш разбиране и помощ, нямат знанието.“

 
  „В 9 клас по психология се споменава за насилието в училище, 
но просто преминаваме през урока.“

полицията в училище“ и „Детско полицейско управле-
ние“, формирайки повече от 201 „Детски полицейски 
управления“ в училищата на територията на цялата 
страна, както и разработването на цялостна програ-
ма за изграждане на сигурна училищна среда с цел  
превенция на насилието и тормоза в училище в парт-
ньорство с УНИЦЕФ – „Стъпки заедно“. Тази програма бе 
пусната пилотно през учебната 2020/2021 година в пет 
училища в страната за период от 2 години.

Какво ни казаха децата?

Усещането на децата и младежите в момента е, че на-
силието и тормозът в училище се срещат най-често във 
вербална и онлайн форма. Според анкетираните, реак-
цията в такива моменти най-често е да споделят на съу-
ченик или приятел, но не и на учител или представител 
на училищната система. Сред анкетираните ученици из-
лиза предложението за по-често организирани дебати, 
дискусии или събития на тема насилие и агресия.

Какви могат да са последиците за децата – 
 психическите измерения според децата:

„потиснати, 
тъжни 
и дори 

уплашени“

„омалова-
жаване на 
семейните 
ценности“ 

„да развият 
психически 

проблеми или 
тревожни 

състояния“ 

„изкривената 
представа 

за правилни 
отношения“

„Ще започнат да 
се подценяват, 

да мислят, че са 
виновни и сами са 
си го заслужили“

„постояннен 
стрес или 
тревога“

„понижаване 
на успеха в 
училище“

„проблеми 
с доверието“

„загуба на 
самочувствие 

на детето“

„притеснени 
и изпитват 

страх“

„постоянния 
страх, че 

всичко, което 
правиш е 
грешно и 

наказуемо“

„проблеми 
със социали-

зирането“

„психическа 
контузия“

„употреба 
на алкохол и 
други вредни 

вещества“

„притеснени 
и изпитват 

страх“

„пораждане 
на агресия 
в детето“

„детето 
може да 

реши да се 
самоубие“

Цитати от интервюта 
на деца и възрастни, 
проведени по темата 
„Насилие в училище“ 
от фондация „Сингъл 
Степ“
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пренебрегване и злоупотреба с деца в киберпространството

Какво ни казаха родителите?

Преобладаващото мнение сред интервюирани родите-
ли е, че децата им споделят за тормоз в училище, дока-
то са в начален етап на образованието си, след това с 
разочарование разбират, че те не просто не споделят 
на тях, но и не споделят на педагозите в училище.

Както при децата, така и при родителите, се среща мне-
нието, че не знаят към кого да се обърнат при случай 
на тормоз. Авторитетът на специалистите в училище 
(педагози и психолози) и доверието към тях е спадна-
ло в техните очи, вследствие на неадекватни реакции в 
различни ситуации на насилие или тормоз в училище.

Съгласно национално представителното проучване 
„Медийното потребление и „инфлуенсърите“ на децата 
и младите хора в България“, проведено от изследова-
телска агенция ЕСТАТ, по задание на Детския фонд на 
ООН – УНИЦЕФ България, включило 1 773 лица на въз-
раст между 10 и 24 г., три четвърти от децата и младите 
хора в България сърфират в социалните мрежи и кому-
никират чрез онлайн приложения всекидневно. Един 
на всеки десет споделя, че през последната година 
някой се е държал обидно с него онлайн, пет от десет 
споделят, че нещата, които четат и виждат в интернет, 
ги притесняват и разстройват.

3/4 
от децата и младите хора сърфират 
в социалните мрежи и комуникират 
чрез онлайн приложения 
всекидневно

проучване на 1773 лица на възраст между 10 и 24 г.

1 от 10 
споделя, че през последната година 

някой се е държал обидно с него онлайн

5 от 10 
пет от десет споделят, че виждат в Интернет 
неща, които ги притесняват и разстройват

Пандемичната обстановка и въведеното още през вто-
рия срок на учебната 2019/2020 г. обучение на учени-
ците в електронна среда от разстояние наложи немину-
емо значително увеличаване на времето, което децата 
прекарват в интернет. Министерството на образова-
нието и науката твърди, че не се e произнесло изрично 
относно платформите за обучение в електронна среда. 
Въпреки това, въведено е изискване за интеграция на 
платформите с образователните профили към МОН, 
което е изпълнено от самото министерство за Teams на 
Microsoft Office, Classroom на Google G Suit, a за „Вирту-
ална класна стая“ е направено от самите разработчици 
(Shkolo.bg). Остава неизяснено дали е извършен ана-
лиз от МОН на рисковете по отношение на защитата на 
правата на децата при обработването на техните лични 
данни при използването в обучението на тези и други 
платформи (като ZOOM, например), както и рисковете 
като цяло при обучение в електронна среда от разстоя-
ние, вкл. използването на видеокамери и микрофони, 
социални мрежи (като Facebook), приложения за кому-
никация (като Viber) и други. Следва да се напомни, че 
след промени в Закона за защита на личните данни за 
България минималната възраст за регистрация за он-

лайн услуга без изрично родителско съгласие е 14 го-
дини (при минимална възраст 13 години, предвидена в 
Регламент 2016/679).

По проект „Образование за утрешния ден“ МОН пред-
вижда обучения на над 29 000 педагогически специа-
листи за придобиване на нови дигитални умения, вкл. и 
киберсигурност, както и на умения за преподаването им.

На 11 февруари 2020 г. бе отбелязан международният 
Ден за безопасен интернет, посветен на безопасността 
на децата в дигиталния свят, под мотото „Заедно за по-
добър интернет“. У нас Националният център за безо-
пасен интернет организира среща на деца, младежи, 
учители, родители и експерти в Детския научен център 
„Музейко“, на която бяха наградени трите най-добри 
отряда петокласници, преминали обучение по програ-
мата на Центъра за безопасен интернет „Киберскаут“. 
Беше проведена и среща на киберскаутите, Младеж-
кия панел на Центъра за безопасен интернет и Съвета 
на децата към Държавната агенция за закрила на дете-
то, на която да се обсъдят препоръки към родителите 
за по-добра защита на техните деца във виртуалното 
пространство.
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Самите обучения по програмата „Киберскаут“ бяха въз-
становени през есента с обучение и сертифициране на 
ученици от с. Търнава, на което децата бяха запознати 
не само с най-честите рискове в интернет, но и с начи-
ните за тяхното разпознаване, предотвратяване и пра-
вилните действия в различни рискови ситуации.

Отчетените дейности от страна на държавата се ограни-
чават в следните дейности: Държавна агенция за закри-
ла на детето, съвместно с експерти от отдел „Киберпрес-
тъпност” към ГДБОП и с Центъра за безопасен интернет 
подготвиха брошура „Правила за безопасност на децата 
и учениците в компютърната мрежа в детската градина, 

училището и в интернет“, достъпна на сайта на ДАЗД. 
През ноември експерти от ДАЗД участваха в уебинар 
относно образователните мерки за предотвратяване на 
рисковете, свързани със самостоятелно генериране на 
сексуални изображения и видеоклипове от деца. Дей-
ностите не водят до реални промени в областта на пра-
вата на детето и защитата от киберпрестъпност. 

Справка от Националната телефонна линия за деца 
(НТЛД) за периода май-октомври показва, че са постъ-
пили 3 сигнала за насилие над деца в онлайн простран-
ството, а информацията от МВР сочи, че общо 11 деца са 
жертви на порнография.

Онлайн тормоз

3

11 

сигнала за насилие над деца в 
онлайн пространството

деца са жертви на порнография

ПРЕПОРЪКИ 

 Да се създаде единна система за регистриране и 
проследяване на случаи на насилие над деца;

 Да се подобри взаимодействието между анга-
жираните институции, които предоставят информа-
ция във връзка с отчитането на данните от инфор-
мационните карти за Координационния механизъм 
съгласно Препоръка №1 от Годишния доклад за дей-
ността на Държавната агенция за закрила на детето 
(ДАЗД) за 2018 г.68;

 Да се въведе пълна забрана на телесното нака-
зание и пълно криминализиране на домашното на-
силие;

 Да се положат допълнителни усилия в сферата 
на предотвратяването на насилието и подкрепата на 
жертвите на домашно насилие;

 Да се включат измененията в законодателство-
то, свързани с домашното насилие, както и по-задъл-
бочено разглеждане на домашното насилие в обуче-
нията на магистрати от страна на Министерството на 
правосъдието;

 Да се провеждат обучения с институциите и ра-
ботещите в тях относно тълкуването и прилагането 
на нормите, отнасящи се до насилие над деца, както 
и относно работата на терен с деца, жертви на наси-
лие;

 Да се положат специални усилия от страна на 
педагозите, психолозите и училищните власти в про-
следяване и превенция на насилие в онлайн прос-
транството;

 Да се извърши анализ от страна на МОН за 
рисковете по отношение на защитата на правата на 
децата при обработването на техните лични данни 
при използването в обучението на тези и други плат-
форми (като ZOOM например), както и рискове при 
обучение в електронна среда от разстояние, вкл. из-
ползването на видеокамери и микрофони, социални 
мрежи (като Facebook), приложения за комуникация 
(като Viber), и други;

 Да се създадат ефективни правни, информа-
ционни и практически механизми на ниво държавни 
органи за контрол и предотвратяване на злоупотре-
би с деца в киберпространството.
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4. 
прАВОСъДИЕ зА ДЕцА   
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прАВОСъДИЕ зА ДЕцА    

СрЕДЕН 3,10

Министерството на правосъдието не посочва 
по-нататъшни бъдещи планове по придвижване 
на Закона за възпитателните мерки спрямо 
лицата, извършили като непълнолетни 
престъпления или административни 
нарушения, нито дава надежда за скорошна 
отмяна на остарелия Закон за борба с 
противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни. Участието на децата в 
производства по Семейния кодекс продължава 
да не е нормативно закрепено, липсва единна 
методология за обследване и гарантиране 
постигането на най-добрия интерес на децата.

Реформата в областта на младежкото правосъдие ос-
тава непопулярна стъпка, за която няма политическа 
воля. Законодателството по отношение на децата, по-
страдали от престъпления и/или свидетели на прес-
тъпления през последните години търпи чести изме-
нения, най-често поради транспониране на редица 
европейски директиви. Твърде често обаче промените 
са фрагментирани, без да следват философията на пър-
воначалния документ и не водят до истинска промяна в 
практиката при работа с деца, жертви на насилие. Тези 
чести промени в законодателството, освен всичко дру-
го, водят и до несигурност у професионалистите при 
прилагането на новите правила и текстове.

За разлика от динамиката в законодателството, каса-
ещо правата на деца, жертви или свидетели на прес-
тъпления, то законодателството, касаещо децата в 
конфликт със закона почти не е променяно през по-
следните години. Все още е възможно дете на 8 години, 
макар и да не е наказателноотговорно, да бъде в кон-

такт с органите на МВР, да му бъде наложена възпита-
телна мярка и дори да бъде настанено в СПИ или ВУИ. 
Процедурните гаранции за децата над 14 г., които са 
наказателно отговорни, също не са достатъчни – няма 
въведена индивидуална оценка, делата се бавят, непъл-
нолетните биват уведомени за правата си на по-късен 
етап и т.н. След тежки престъпления, извършени от не-
пълнолетни, често в медиите има призиви за по-тежки 
наказания на тези деца. Наред с активно течащата в об-
щественото пространство дискусия за насилието върху 
и между деца, на 31.01.2020 г. в Народното събрание 
беше внесен Законопроект за изменение и допълнение 
на НК 054-01-769, в който се предлага приравняване на 
наказанията на непълнолетни и пълнолетни лица. За-
конодателната инициатива съдържа предложение за 
отпадане на редукцията по чл. 63 от НК по отношение 
на навършили 16 години непълнолетни, извършили 
тежко престъпление против личността, при преценка 
на съда, че целите на наказателната репресия не могат 
да бъдат постигнати и за увеличаване на наказанията 

права на децата, пострадали от престъпления  
и/или свидетели на престъпления. права на децата,  
заподозрени или обвинени в извършване на престъпления

 
 „Повече програми за съвместно обучение между различните про-
фесионалисти, които участват в сферата на закрила и подкрепа 
на пострадали непълнолетни лица. Повече супервизия и подкре-
па за самите професионалисти, които работят с деца. Обезпеча-
ване на ресурси за ефективно междуинституционално и мулти-
дисциплинарно сътрудничество. Насочена към децата кампания 
кога към кого могат да се обърнат за подкрепа и закрила в слу-
чай на престъпление, от което са пряко или непряко засегнати.“ 

(Анкета Бележник 2021)

 
 „Да се обърне сериозно внимание на децата, които живеят в 
семейства с родителски конфликт. Страшно много родители не 
виждат децата си и не поддържат контакт с тях, заради някакъв 
конфликт между родителите. Няма адекватна реакция и подкрепа 
на институционално ниво. Трябва да има съдебен социален ра-
ботник, който да дава становища и препоръки.“

(Анкета Бележник 2021)
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на непълнолетни с горна граница до 20 години. Пред-
ложените разпоредби пряко противоречат както на НК 
(чл. 60 НК) , така и на международни задължения, които 
Република България е поела (чл.37а) от Конвенцията на 
ООН за правата на детето70. Национална мрежа за деца-
та71, Висшият адвокатски съвет, Български хелзинкски 
комитет, Институт за социални дейности и практики, 
Върховният касационен съд, Софийски адвокатски съ-
вет изпратиха аргументирани становища срещу при-
емането на законопроекта. Единственото становище, 
което „приема по принцип“ законопроекта, но изразя-
ва мнение, че е необходимо „задълбочено обсъждане“, 
тъй като прeдложените разпоредби противоречат на 
Конвенцията за правата на детето, е това на Министер-
ство на правосъдието.72 Законопроектът беше гласуван 
с 12 гласа „за“, 5 „против“ и 1 „въздържал се“ в подкре-
пящата комисия – Комисията по въпросите на децата, 
младежта и спорта, не е гласуван във водещата комисия 
– Комисията по правни въпроси. 

С влизането в сила на Закона за социалните услуги на 
01.07.2020 г., чрез заключителните разпоредби досе-
гашният Координационен механизъм за действие при 
случаи на деца, жертви на насилие или в риск от наси-
лие и при кризисна интервенция вече не е само под 
формата на споразумение между институциите, а вече 
е част и от Закона за закрила на детето. Като задължи-
телен участник в срещите е включен и прокурор. Все 
още има неяснота как точно ще се преструктурират со-
циалните услуги след влизането в сила на ЗСУ, но това 
би могло да се отрази и на начина, по който социалните 
услуги работят с децата, жертви или свидетели на прес-
тъпления и членовете на техните семейства.

През месец ноември 2020 г. е внесен законопроект за 
изменение и допълнение на Наказателно-процесу-
алния кодекс № 002-01-6473, с който се предвижда въ-
веждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/800 
на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 
г. относно процесуалните гаранции за децата, които са 
заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателно-
то производство (наричана по-нататък „Директива (ЕС) 
2016/800“),74 както и пълното въвеждане на изисквани-
ята на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за устано-
вяване на минимални стандарти за правата, подкрепата 
и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на 
Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (наричана 
по-нататък „Директива 2012/29/ЕС“). Законопроектът 
не беше приет от 44-то Народно събрание. Изводът е, 
че законодателят отново пренебрегна интересите и 
правата на децата, въвлечени в наказателното произ-
водство, въпреки изтеклите срокове за транспониране-
то на двете директиви.  

Законопроектът съдържа редица положителни момен-
ти – за първи път се прави опит да се въведе индиви-
дуалната оценка като нов елемент в наказателното 
производство по отношение на жертвите, ограничава 
се броят на разпитите на детето свидетел, регламен-
тира се използването на специализирани помещения, 
предвижда се специализация на съдиите, както и раз-
глеждането с предимство на дела, когато обвиняемият 
е непълнолетен. Особено важно за защитата на децата 
в рамките на наказателното производство е индивиду-
алната оценка. По отношение на жертвите на престъ-
пления терминът се въвежда чрез Закона за финансови 

компенсации на пострадалите от престъпления, като 
след влизане в сила на тази промяна има два месеца 
за изработване на инструментариум за индивидуална 
оценка. До момента се считаше, че експертизата може 
да играе ролята на индивидуална оценка. Макар и ком-
промисно, въвеждането на индивидуалната оценка в 
ЗПФКПП, а не в НПК, все пак е стъпка напред. Има натру-
пана  практика по отношение на изготвянето и прилага-
нето на оценката и тя трябва да се има предвид при из-
готвянето на този инструмент за индивидуална оценка.

При децата, извършители на престъпления, неясно по 
каква причина понятията в текста на английски език 
„individual assessment“ и „évaluation personnalisée“ в те-
кста респективно на английски и френски език в бъл-
гарския този път, за разлика от предишните директиви, 
е преведен като „личностна характеристика” и съответ-
но смисълът, който се влага, е различен. 

В отговор на писмо във връзка с изготвянето на докла-
да на НМД „Бележник 2021“ от МП заявяват, че при въ-
веждането на Директива (ЕС) 2016/800 и по-конкретно 
на термина „individual assessment” e взето предвид, че 
действащият Наказателно-процесуален кодекс борави 
с понятието „личност“, а не с понятието „индивид“. По-
ради това „личностна характеристика“ е предпочетено 
пред „индивидуална оценка“ с оглед уеднаквяване на 
юридическия език в НПК. Второто съображение за из-
ползването на „личностна характеристика“ е свързано 
с факта, че тя се изготвя на непълнолетен обвиняем и с 
оглед на това терминологично следва да бъде разгра-
ничена от „индивидуалната оценка“, която се прави на 
пострадалия от престъпление. Макар на европейско 
равнище и в двата случая да се използва „individual 
assessment”, „личностната характеристика“ и „индивиду-
алната оценка“, от МП смятат, че са различни по своето 
съдържание и цели, за които се изготвят, и следва да се 
разграничат. На последно място „личностната харак-
теристика“, така както е разписана в § 12 от внесения 
в Народното събрание на 10 ноември 2020 г.  законо-
проект за изменение и допълнение на НПК, според МП 
съдържа всички изискуеми от Директива (ЕС) 2016/800 
елементи. Предвид изложеното, от МП не споделят ста-
новището, че използването на термина „личностна ха-
рактеристика“ в превод на „individual assessment” под-
меня смисъла и философията, които Директивата влага 
в него75. 

ИСДП направи кратък обзор на прилагането на ин-
дивидуална оценка при деца, жертви и извършители 
на престъпления.76 Основен извод е, че така направе-
ният превод на термина „индивидуална оценка” като 
характеристика повдига въпроса доколко ще имаме 
същинско прилагане на философията на Директивата. 
Използването на този термин крие риск да продължи 
практиката на нейното изготвяне от полицаи, по начин 
и философия, твърде далеч от тези на Директивата. Ха-
рактеристиката, която се прави в полицията по време 
на полицейската проверка или в рамките на досъдеб-
ното производство е кратко фактологическо описание 
на ситуацията на детето и не може да се каже, че отра-
зява необходимото съдържание в една оценка, нито че 
израз на професионална компетентност. Може да се 
добави, че защитавайки различните термини, МП прави 
разлика между децата – извършители и децата жертви. 
Т.е. остава наказателния подход към децата, заподо-
зрени или обвинени в извършването на престъпления, 
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което напълно противоречи на презумпцията за неви-
новност в наказателния процес. 

В България се очертава сериозен проблем индивиду-
алната оценка да се разбира като експертиза. В някои 
случаи експертизата се доближава повече до „индиви-
дуалната оценка”, доколкото е професионална и цен-
трирана към сериозно проучване на детето. Проблемът 
е, че експертизата има други цели – да установи деес-
пособността и дали детето е разбирало последиците 
от деянието си. Другият проблем, както и при децата, 
жертви на престъпления, е че тя обикновено се прави 
по-късно и първоначално и то от един експерт.

Други моменти, които подлежат на подобрение са:

   По–активно включване на „социален работник“ в 
наказателното производство. По дефиниция, соци-
алният работник (виж чл. 3 и чл. 4 от Закона за со-

циалните услуги) се явява гарант за правата на по-
страдалите, особено ако те са деца. Ето защо тази 
професия следва да се включи при разпит на деца; 
предвижда се разпитът на свидетел със специфични 
нужди от защита; при информирането на други лица 
за правата на непълнолетен обвиняем, при придру-
жаването на непълнолетния;

   Относно необходимостта от обезпечаване на специ-
ално третиране на непълнолетните в хода на поли-
цейско задържане по смисъла на Закона за МВР;

   Относно гарантирането на правото на образование 
и обучение, правото на семеен живот и рехабилита-
ция на задържаните в наказателното производство 
деца. Непълнолетните, които са с наложена мярка 
„задържане под стража“ често нямат достъп до об-
разование, както и програмите за рехабилитация са 
ограничени.

Независимо, че българското законодателство норма-
тивно е закрепило понятието „най-добър интерес на 
детето“ в § 1, т. 5 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), 
продължава да липсва единна методология за оценка 
и определяне на най-добрите интереси на конкретно-
то дете при конкретните обстоятелства на случая. Тен-
денции за приемането и поетапното уеднаквяване на 
критериите и оценката кога дадено решение отговаря 
на интереса на детето не бяха забелязани и през 2020 
г. Това, съчетано с факта на липсата на правна регула-
ция на начина на участие на децата в правни процеду-
ри в качеството им на страна, на практика нарушава 
задълженията на страната ни по смисъла на Конвенци-
ята на ООН за правата на детето. По-конкретно следва 
да бъде отбелязано, че чл. 3 от Конвенцията изрично 
предвижда, че висшите интереси на децата са първос-
тепенно съображение при всички видове производ-
ства, оставяйки обаче на конкретната държава-член-
ка да определи начина, по който подобна оценка на 
най-добрия интерес на децата да бъде осъществен в 
съответствие със социално-икономическите условия 
в дадена страна. През изминалата година, макар и 
да бяха изменени редица нормативни актове, в това 
число влезе в сила и изцяло нов Закон за социалните 
услуги, не се забеляза въвеждането на ясни критерии, 
процедури, методология и органи с добра ресурсна и 
материална обезпеченост, на които подобна оценка да 
бъде възложена. 

През 2020 г. страната ни отново пропусна 
възможността да приеме нова Национал-
на стратегия за детето, с което на прак-
тика да определи политиките, които ще 
бъдат следвани в бъдеще, в това число и 
относно осигуряването на възможности 
за участие на детето във вземането на ре-
шения по въпроси, които го касаят. 

Това се съчетава и с липсата на реформа в областта 
на правосъдието за деца ориентирана към правата на 
децата. Така съблюдаването на най-добрия интерес на 
деца, участващи в процедурите по Семейния кодекс, 
на практика продължава да е в ръцете на дирекциите  
„Социално подпомагане“ и прехвърля върху тях една 
висока административна тежест, за която са необходи-
ми по-големи от наличните ресурси на Агенцията за со-
циално подпомагане. 

Липсва статистика относно броя на медиациите по дела 
за родителски права, включително и за препратените от 
съда към медиация и впоследствие към центровете по 
медиация към районните и окръжните съдилища. 

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

 
 „Когато двама родители имат различия и го изявяват гласно, но 
по този начин нараняват един друг и най-вече себе си и околни-
те, децата си.“ 

 
 „Вид  война между двамата родители, водена в семейни условия, 
която пречи върху нормалното развитие на децата.“
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За адресиране на горепосочения проблем активно 
работят граждански организации. Такъв пример 
е проект „Децата на фокус в реформата за съдеб-
ната система“ , чиято основна цел бе да разработи 
процедура по информиране на родителите относ-
но негативните аспекти на родителския конфликт, 
способите за преодоляването му и начина, по който 
медиацията може да им помогне в това. През 2020 
г. бяха разработени и пилотирани информационни 
сесии за родители, чрез което се целеше поставя-
нето на акцент върху отразяване на конфликта на 
родителите върху детето и неговия най-добър ин-
терес. Идентични подходи успешно се прилагат в 
други юрисдикции и сочат, че след подобни сесии 
броят на постигнатите споразумения в последва-
щите процедури по медиация рязко нараства. Пър-
воначалното пилотиране на тези сесии от страна на 
медиаторите от Центъра за спогодби и медиация 
към Софийски районен и Софийски градски съд, 
показа необходимостта и ползата от провеждането 
на именно на подобни квазисъдебни подходи, кои-
то да съдействат на родителите да насочат фокуса 
си към детето и неговия интерес. Именно това може 
да бъде и един от подходите за гарантиране на най-
добрия интерес на децата, въвлечени в съдебната 
фаза от администрирането на даден родителски 
конфликт. Независимо от това и понастоящем не са 
налице ясни и конкретни внесени предложения за 
законодателни изменения, чрез което последното 
да бъде осъществено.  

През 2020 г. в сферата на медиацията по семейни 
спорове бяха сформирани и функциониращи две 
работни групи – една към Министерство на пра-
восъдието и една към Висшия съдебен съвет с цел 
подготовка на проекти за изменение и допълнение 
на нормативни актове, свързани с въвеждането на 
задължителна медиационна процедура по отделни 
категории семейни, спорове, както и предложение 
за въвеждане на задължителна първа информа-
ционна среща за подобни спорове. Независимо от 
работата на работните групи и заявения ангажи-
мент за промяна, понастоящем не е налице пуб-
лично оповестен законопроект в тази сфера, чие-
то евентуално приемане да доведе до качествени 
изменения в начина на решаване на родителските 
спорове.

   форма на неразбирателство 
между родителите

   конфликтите между родителите  
и домашното насилие

   раздяла

  друго

   отговарят положително

   отчитат необходимостта от това да се 
взима предвид мнението на децата и 
коментират конкретно съдебния процес

   отчитат специфики, касаещи 
родителите, които е важно да се вземат 
под внимание

   възрастта на детето има значение за 
взимането на решение

Какво според вас е родителски конфликт?

В случай на раздяла на родителите трябва ли да се взима предвид 
мнението на детето за това с кого ще живее то,  

как ще се вижда с другия си родител и т.н.? 

80%
10%

8%
6%

Какво се случва с детето в такава ситуация?

 
 „Детето често бива изпращано в стаята 
си, а слушайки родителите си да се ка-
рат, то се чувства некомфортно, обърка-
но и изплашено. Може да се чувства и 
виновно, беззащитно и пренегрегнато.“

 
 „Детето в повечето случай е много упла-
шено. Това може да остане травма за цял 
живот и да повлияе на психиката на де-
тето. Според мен родителите или настой-
ниците трябва да обсъждат проблемите 
си тихо и спокойно ,а не с викове и дори 
агрсия в някои случаи.“

10%7%
5%

78%
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се следва философията на европейските 
директиви при транспонирането на директиви 
29/2012/ЕС и 800/2016/ЕС и да се приложи натрупа-
ния до момента национален опит;

 Да се транспонира напълно Директива 29/2012/
ЕС за установяване на минимални стандарти за пра-
вата, подкрепата и защитата на жертвите на прес-
тъпления, с което да осигури безусловен достъп на 
всички деца, жертви на престъпления, до мерки за 
защита и специализирани услуги за подкрепа;

 Да се промени цялостно законодателството от-
носно децата правонарушители. Пълно транспони-
ране на Директива 800/2016/ЕС, отмяна на ЗБППМН 
и приемане на Законопроекта за възпитател- 
ните мерки спрямо лицата, извършили като непъл-
нолетни престъпления или административни нару-
шения;

 Да се гарантира равен достъп на всички деца 
до специализирани мултидисциплинарни услуги  
за работа с жертви и/или свидетели на престъп- 
ления;

 Да се приеме единна методология за оценка и 
определяне на най-добрия интерес на детето, която 
да бъде приложима от различните експерти, вклю-
чени в решаването на родителски спорове, вклю-
чително и задължителното  приложение от страна 
на дирекциите „Социално подпомагане“, на които е 
възложено изготвянето на съответните доклади;

 Да се увеличи броят на съдебните препраща-
ния към медиация в споровете за родителски пра-
ва и унифицирането на начина, по който това да се 
осъществява;

 Да се въведе задължителна първа информа-
ционна медиационна среща при спорове, касаещи 
правата на децата;

 Да се увеличи броят на изслушванията на деца 
при паралелно закрепяне на единни критерии за 
случаите, при които това би било подходящо;

 Да се създаде единна система за проследява-
не на семейни казуси и проследимост на отделните 
постановени актове по всеки вид дело.

Според вас от какво има нужда едно дете, ако говори в съда?

 
 „Детето трябва да знае, че решението му по никакъв начин няма 
да повлияе на отношението на родителите му към него. Настой-
ниците му трябва предварително да са говорили с него и даже е 
препоръчително месец преди делото детето да посещава психо-
лог.“

 
 „От подкрепа. Говоренето в съда от страна на детето може да е 
дори съдбоносно и когато толкова много зависи от това какво ще 
каже, то най – много се нуждае от подкрепа.“

  
„В съда едно дете има нужда от спокойствие, затова според мен, 
ще е най-добре, ако само един човек го разпитва. Също така раз-
питващият трябва да имат опит с деца и да не ги кара да говорят 
насила.“ 

  
„Да бъде в отделена стаичка, която да създава приятна и спокой-
на за детето обстановка, като с него да има социален работник, 
който да го изслуша.“
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5. 
рАННО ДЕТСКО рАзВИТИЕ
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рАННО ДЕТСКО 
рАзВИТИЕ

СрЕДЕН 3,22

Проблемите с недостига на специалисти  
и липсата на координация между системите 
остават нерешени. Няма развитие по 
приемането на Националната стратегия за 
ранно детско развитие. Мерките, свързани 
с епидемиологичната ситуация, влошиха 
съществено грижата в родилните и 
неонатологичните отделения. Няма  
развитие и в областта на ранното детско 
обучение и грижа. 

Майчина смъртност 
Специфичен е казусът с отчитането на майчината 
смъртност през 2019 г. В официалните данни на НСИ, 
публикувани през април 2020 г., и бюлетин „Смъртност 
по основни причини в Република България“ на НЦОЗА, 
публикуван през юни 2020 г., е вписана нулева майчина 
смъртност за дадения период при 61 882 раждания. По 
данни на НЗОК77 обаче през годината лечебните заве-
дения са отчели 7 смъртни случая по причини, свърза-
ни с бременността, раждането и послеродовия период, 
а в доклад на ИАМН78 е посочено, че през 2019 г. са из-
вършени шест проверки на такива случаи. 

Изпълнение на Националната програма 
за подобряване на майчиното и детското 
здраве (НппМДз) и Наредба 26 през 2020 г.

През 2020 г. изтече срокът на действие на Национална-
та програма за подобряване на майчиното и детското 
здраве (НППМДЗ)79. В началото на годината Министер-
ството на здравеопазването свика среща със заинтере-
совани организации, с цел ефективното  своевремен-
но продължаване. До края на годината обаче НППМДЗ 
не беше актуализирана. В резултат на това в бюджета на 
министерството за 2021 г. не са предвидени средства за 

Майчино и детско здраве  

 
  „Повече психологическа подкрепа за родителите от страна на ле-
кари, учители в детска градина и училище и други. От първия ден 
родителите биват навиквани от служители на различни институ-
ции, че нещо не правят както трябва. Най-напред от педиатъра, 
после в детската градина, после в училище. Неувереността, която 
им се създава, дава отражение върху състоянието на детето.“ 

(Анкета Бележник 2021)

 
  „Да  има възможност за професионална квалификация на кадри-
те – тя да е достъпна, дори да се предоставя на място в яслата 
или ДГ, да е целенасочена държавна политика, а не инициатива 
на добър директор. Искам всеки квартал да има център, в който 
всяка майка с бебе да може да влезе и детето да учи за час-два 
вътре, да играе, да има група за хранене, игра, танцуване, при-
казки и други. Или просто да видиш хора. Майките са сами... с 
децата си. А през пандемията са още по-сами.“ 

(Анкета Бележник 2021)

 
  „Смятам, че е от изключителна важност да се идентифицира 
нуждата от адекватна психологическа подкрепа на жените в ро-
дилните отделения, нуждата от подкрепа в срещата им с тяхно-
то дете. Когато става дума за деца с увреждания, това вече идва 
и  като превенция на евентуално изоставяне.“ 

(Анкета Бележник 2021)
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Информационна система за ражданията

Възможно и логично е да се търси корелация между 
високия дял на детска смъртност от състояния, въз-
никващи през перинаталния период, и достъпа до 
медицинска грижа за бременните жени. Точно такива 
тенденции трябваше да се търсят и проследяват чрез 
Информационната система за ражданията (ИСР), създа-
дена като публично достъпен регистър през 2012 г. и 
свалена с обяснението, че ще бъде актуализирана, през 
2018 г. Към края на 2020 г. ИСР е затворена за публичен 
достъп. По данни на МЗ тя е достъпна „само за служи-
тели на лечебните заведения, които осъществяват ро-
дилна помощ като част от своята болнична дейност“. От 
ведомството информират също, че системата ще бъде 

надградена в рамките на Фаза 2 от изграждането на 
Национална здравно-информационна система (НЗИС), 
достъпът до събираната информация обаче ще остане 
ограничен.

Медицински стандарти и качеството 
на грижите в родилните и 
неонатологичните отделения

В края на 2020 г. беше предложен проект на медицин-
ски стандарт по Акушерство и гинекология83, след като 
такъв липсваше поради отмяна на действащия през 
2017 г. със съдебен акт. Документът за първи път въвеж-
да в нормативна регулация някои отдавна наложени 

проведени медицински консултации и домашни посещения на бременни

3 271 2 590

първо полугодиепърво полугодие

2019 г.2020 г.

Изследвания на бременни

10 492 10 082 

първо полугодиепърво полугодие

2019 г.2020 г.

дейностите, които до края на 2020 г. се финансираха по 
нея, а само средства за „актуализацията “, както става 
ясно от отговор на министерството на нарочно запитва-
не80. В това число попадат както изследвания и консул-
тации в рамките на биохимичен скрининг за бременни, 
неонатален слухов скрининг с цел ранно откриване и 
навременна интервенция при увреждане на слуха, така 
и всички дейности на създадените в рамките на програ-
мата 31 Здравно-консултативни центрове (ЗКЦ), в които 
е предвидено лекари, психолози и социални работни-
ци да предоставят комплексно медицинско наблюде-
ние на деца с увреждания и хронични заболявания, на 
бременни с повишен медицински риск, с патология на 
бременността или наличие на хронични заболявания и 
увреждания, независимо от техния здравноосигурите-
лен статус.

Към януари 2021 г. от министерството информират, че 
лечебните заведения, към които има разкрити ЗКЦ, ще 
получат указания за бъдещето на тези звена, след като 
приключи актуализацията на НППМДЗ, което означава, 
че считано от 1 януари 2021 г. тези звена нямат бюджет и 
няма как да функционират.

По данни от отчета за дейността на ведомството81, през 
първото полугодие на 2020 г. в ЗКЦ са извършени 2 590 
медицински консултации и домашни посещения при  
3 271 за същия отчетен период на 2019 г. Съотнесено към 

броя на ЗКЦ и работните дни за отчетния период, това 
означава, че всеки център е реализирал приблизително 
около 0,66 консултации или посещения на ден.

За първите 6 месеца на 2020 г. по линия на НППМДЗ са от-
четени 10 082 изследвания на бременни, при 10 492 бр. 
за 1-то полугодие на 2019 г., което е малко над 1/3 от броя 
на ражданията в същия период.

Другият регламент, който урежда проследяването на 
бременността и родилните грижи за здравно неосигуре-
ни жени, е Наредба 26/ 2007 г. на МЗ. По данни на НЗОК82, 
по регламента на тази Наредба в периода 1 януари – 31 
октомври 2020 г. са родили 5 837 жени. Полагащите им 
се акушеро-гинекологични прегледи са получили 2 412, 
а малко над 1 200 са били изследвани еднократно за по-
казатели на кръв и урина. Това означава, че всяка втора 
неосигурена жена ражда, без да е била прегледана, а 4 от 
5 – без да са им провеждани каквито и да било изследва-
ния. Този дял на обхванатите от дейностите по Наредба 
26 няма изменение спрямо предходната 2019 г. От тези 
данни може да се направи изводът, че средно между 8 
и 9% от всички родилки през годината не получават ме-
дицинска грижа за проследяване на бременността. Оси-
гуреният преглед, регламентиран по Наредбата, обаче 
е крайно недостатъчен, непроследяването на бремен-
ността може да доведе до лоши последствия в периода 
на ранното детско развитие.
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в световен мащаб и научно доказано добри практики 
в грижата за майчиното здраве, като овластяването 
на акушерките и регламентиране ролята на феталната 
медицина в съвременната родилна грижа. Разписано 
е също задължение за оказване на реанимационни 
грижи за новородените под 25 г.с. Тези позитивни тен-
денции обаче все още не са достатъчни, за да изпълнят 
международните препоръки в сферата. Позоваването 
на научния консенсус и международните професионал-
ни и здравни организации е произволно и оставя впе-
чатлението, че се ползва само в интерес на статуквото. 
Документът също така предлага терминология и дефи-
ниции, които не са общоприети в научния консенсус 
по дадената специалност (например „тесен таз“ вместо 
„пелвеофетална диспропорция“, „водене“ вместо „асис-
тиране“ на раждане и др.) Предложените формулиров-
ки са характерни за масовата практика в българските 
родилни зали и отсъствието на желание да бъдат заме-
нени с международния научен консенсус за най-добра 
практика е в ущърб на майчиното и детското здраве и 
дългосрочно благосъстояние. Заложените изисквания 
за качество на практика поставят най-добрия интерес 
на лечебното заведение в конфликт с най-добрия ин-
терес на пациентките в тежко състояние. За пореден 
път този основен административен регламент не пред-
вижда и не изисква създаването на правила за добра 
практика на национално ниво, които да въвеждат уни-
фицирани алгоритми за работа и стандарти за качество 
на дадена медицинска дейност. Всичко това предполага 
запазване на големите различия в качеството на майчи-
ното и детското здравеопазване в различните населени 
места и лечебни заведения. Документът не е приет с на-
редба на здравния министър към края на 2020 г.

През лятото на 2020 г. бяха приети промени в Нацио-
налния рамков договор (НРД)84, с които нормалното 
раждане беше отделено от цезаровото сечение и му 
беше определена по-висока цена. Целта на договаря-
щите се страни – Български лекарски съюз и Нацио-
нална здравноосигурителна каса – бе да стимулират 
лечебните заведения да водят политика за намаляване 
на цезаровите сечения. Макар този ход да е похвален, 
буди тревога фактът, че за налагане на определено ме-
дицинско поведение са нужни финансови стимули, при 
наличие на научен консенсус и препоръки.

Кадрова обезпеченост и политика

По данни на НСИ към 31.12.2019 г. в страната има 3 269 
акушерки и 1 737 лекари акушер-гинеколози85, като 
средната обезпеченост с лекари със специалност АГ е 
по-добра от тази с акушерки. От Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи, която закон-
но представлява акушерките, изчисляват86, че за покри-
ване на нуждите от акушерки в страната ни са нужни 
най-малко още толкова специалисти. Пак по техни дан-
ни средната възраст на акушерките у нас е около 53 го-
дини, а годишно около 500 специалисти заминават да 
работят в чужбина.

През 2020 г. бяха приети промени в Закона за лечебните 
заведения87, които дават възможност на специалистите 
по здравни грижи (в това число и акушерките) да раз-
криват самостоятелни медицински практики, в които 
да извършват регламентираните им дейности. Очаква-
ше се да бъде завършена и нормативната уредба, която 
да даде възможност на тези специалисти да сключват 

договори с НЗОК, но тази възможност е отпаднала от 
окончателния текст на Закона за бюджета на НЗОК88, 
с което се губи или отлага и шансът това да мотивира 
повече акушерки да практикуват в България, и пара-
лелно да разшири достъпа на жените от уязвими групи 
до квалифицирана медицинска помощ за подобряване 
показателите за майчино и детско здраве в тези групи в 
средносрочен мащаб.

3269  
акушерки  

1737  
лекари акушер-
гинеколози

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

Пандемията от COVID-19 предизвика проблеми в ор-
ганизацията на медицинската помощ, включително и 
тази за бременните и раждащи жени и децата под 1 г. 
По време на първата вълна през пролетта, при която в 
страната ни бяха наложени много строги ограничения, 
за повече от месец89 бяха спрени женските и детските 
консултации, което носи рискове от нарушаване на вак-
синалното покритие със задължителните имунизации 
според имунизационния календар, както и рискове за 
качеството на медицинска грижа за бременни без на-
блюдение. При втората вълна на епидемията у нас беше 
създадена организация, за да не се прекъсват отново 
рутинните прегледи за бременни и деца. Поради пови-
шеното потребление на определени лекарства при па-
циенти с COVID-19 обаче се стигна до дефицит на ниско-
молекулярни хепарини за бременни жени90. В няколко 
областни болници се стигна до затваряне на родилни 
отделения91, заради разпространение на коронави-
русното заболяване в медицинските екипи. В пика на 
заболеваемостта имаше нееднократни оплаквания, че 
лечебни заведения връщат раждащи жени92.

Тревога по отношение качеството на оказваната грижа 
предизвикаха нееднократните публични препоръки от 
страна на ключови представители на здравните власти 
в условията на епидемия жените да раждат чрез цеза-
рово сечение93. Тази препоръка е в разрез с докумен-
тите на международните здравни и професионални 
организации, според които дори при жени с активна 
коронавирусна болест, нормалното раждане е по-безо-
пасният за майката и бебето метод за родоразрешение, 
ако няма акушерски индикации за противното.

Данни от практиката сочат също случаи на изолира-
не на майки с положителен тест или със съмнения за 
COVID-19 от техните новородени и обезсърчаването им 
да ги кърмят – практика, която също е в противоречие с 
международните препоръки.

Резултатите от тези проблеми ще могат да бъдат отче-
тени статистически най-рано през 2021 г.
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И през 2020 г. в България не беше създадена система за 
проследяване на недоносените деца в първите години 
от живота им, внесена като Проект за Национална про-
грама за проследяване на преждевременно родените 
деца до 7-годишна възраст в Министерството на здраве-
опазването през 2019 г. В рамките на Националната про-
грама за подобряване на майчиното и детското здраве 
също липсва развитие по темата, което допълнително 
усложнява ситуацията. 

По данни на Министерство на здравео-
пазването94 през 2019 г. броят на недоно-
сените живи новородени е 5 681, което 
представлява 10.0% от живородените. Не-
доносените мъртвородени са 211, което 
представлява 62.6% от мъртвородените. 

Недоносеността е важен фактор за нивото на пери-
наталната детска смъртност и при такива показатели 
следва държавата да насочи специални усилия към 
проследяване на рисковите бременности и превен-
цията на преждевременните раждания. Това трябва 
да се случи чрез предоставяне на висококачествени и 
съвременни пренатални грижи за родилките, насоче-
ни към задържане на бременността в най-дълъг въз-
можен срок, намаляване на недоносените раждания 
и стремеж към запазване на възможно най-доброто 

здравно състояние за майката и бебето преди и след 
раждането. 

Съгласно информацията, предоставена в Министер-
ството на здравеопазването от Националния център по 
обществено здраве и анализи, броят на специалистите 
по неонатология, упражняващи специалността си през 
2020 г. е 14395, което бележи намаление с 6 души спрямо 
2019 г. 

През 2020 г. във връзка с извънредната епидемична об-
становка посещенията и присъствието на родители и 
роднини в родилните отделения е забранено почти на-
пълно. Свижданията на родителите в неонатологични-
те отделения са забранени или силно ограничени вече 
една пълна година, тъй като липсва критичност към ка-
чествено различния статут на недоносените в сравне-
ние с останалите пациенти в болниците. Това влошава 
в голяма степен качеството на грижата за недоносени-
те деца и децата, родени с различни увреждания или 
други проблеми, които възпрепятстват изписването им 
от болница скоро след раждането, и също така показва 
липса на подкрепа и чувствителност към предизвика-
телствата, с които се сблъскват родителите при ражда-
нето на недоносено дете и дете с увреждане. 

Според Световната здравна организация строгите пра-
вила, въведени в родилните отделения с цел да спрат 
разпространението на коронавируса, биха могли да 
доведат до фатални последици за недоносените бе-
бета. Рискът от смърт поради ограничения в контакта 
с родител е 65% по-висок от опасността бебето да се 
зарази с коронавирус, показват изчисления на органи-
зацията96. 

Система за проследяване на преждевременно  
родените деца в България

Неслучайно в Целите за устойчиво развитие на ООН има 
специално отредено място за образованието и грижа-
та в ранна възраст (ОГРДВ) чрез един от заложените 
резултати: към 2030 година държавите следва да га-
рантират, че всички момичета и момчета имат достъп 
до качествено ранно детско развитие, ранна грижа и 
предучилищно образование, така че всички те да бъдат 
подготвени за началното образование.

2020 г. мина под знака на пандемията, която се отрази 
и на ранното детско образование и грижи. С цел огра-
ничаване на разпространението на вируса, детските 
градини и детските ясли бяха затворени със заповеди 
на Министъра на здравеопазването за няколко месе-
ца през годината. Неминуемо това се отрази негатив-
но върху децата в ранна възраст, за които за разлика 
от по-големите ученици, дистанционното обучение не 
е реалистичен вариант. Развитието, социализацията и 
психичното здраве на децата са поставени в риск, кой-

то следва да бъде внимателно претеглен срещу здрав-
ния риск при вземането на решения за затваряне на 
детските заведения.

Един от основните въпроси е какъв е обхватът на ус-
лугите за ранно детско образование и грижа (детски 
ясли и детски градини), които следва да подкрепят 
ранното учене на децата и да ги подготвят за постъп-
ване в училище. Обхватът на децата в детски ясли към 
31.12.2019 е 17,1%97, като бележи лек ръст спрямо 
2018 г., а броят на децата в детски ясли е 32 18598. Въ-
преки това страната ни изостава значително по този 
показател от целта на Европейския съюз във възрас-
товата група 0-3, която е за 33% обхват. Причините за 
това могат да бъдат изведени основно като недостиг 
на места в детските ясли (особено в големите градо-
ве), недобро качество на грижата и недоверие от стра-
на на родителите, както и невъзможност за заплащане 
на таксите.

ранно учене

 
  „Всички деца имат право на достъпно ранно образование и гри-
жи с добро качество“ 

 Европейски стълб на социалните права
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32 185
=

17.1% 

217 867 
=
78.7%

ЦЕЛ на ЕС 
33% 

ЦЕЛ на ЕС 
95% 

Обхват на ранното учене към края на 2020 г.  

Брой на децата в детски ясли 
от 0-3 години

Брой деца, записани в детски градини
 от 3-6 години

Образованието и грижата в най-ранна възраст се на-
блюдава и от Европейската комисия, която в доклада за 
България за 2020 г. определя, че има възможности за 
много по-голям обхват и оценява ситуацията като „сла-
ба, но подобряваща се“99.

Нетният коефициент по записване на децата в детски 
градини за учебната 2019/2020 е 78,7%, който също 
бележи минимален ръст спрямо учебната 2018/2019 г., 
когато е бил 78,4%. За 2019 г. броят на децата, записани в 
детски градини, е 217 867, разпределени в 9 310 групи. И 
по тази възрастова група – 3-6 г., страната ни е назад от 
целта на Европейския съюз за 95% обхват.

Продължава прилагането на скрининг-теста за установя-
ване на затруднения на деца от 3 до 3 г. и 6 месеца, като 
са обучени 1 630 детски учители за използването му.100 

От съществено значение за ОГРДВ е преодоляване-
то на липсата на интегрираност между здравната и 
образователната системи. Ключово е постигането на 
синхрон във философиите на Министерство на здравео-
пазването и Министерство на образованието и науката, 
с цел усъвършенстване на модела за отглеждане, възпи-
тание, обучение и социализация на децата в яслените 
групи. Постигането на холистичност в осигуряването на 
образование и грижи в ранна детска възраст е и в съот-
ветствие с европейската политика – съгласно Препоръ-
ката на Съвета на Европейския съюз от май 2019 г. за из-
граждане на висококачествени системи за образование 
и грижа в ранна детска възраст101, която беше приета в 
рамките на българското председателство на Съвета на 
ЕС. Препоръката набелязва възможните действия, които 
правителствата могат да предприемат в зависимост от 
конкретните обстоятелства във всяка държава за интег-
рирането на всички елементи в една цялостна система.

В тази връзка през лятото на 2020 г. МОН стартира дву-
годишен проект „Въвеждане на Национална рамка за 
качество на образованието и грижите в ранна детска 
възраст“, при изпълнението на който трябва да бъде 
разработена единна Национална рамка за качество на 
образованието и грижите в ранна детска възраст, заед-
но с набор от индикатори и референтни показатели за 
мониторинг и оценка на качеството.102 

През 2020 г. бяха приети промени в Закона за предучи-
лищното и училищното образование в посока:

  Въвеждане на задължително предучилищно об-
разование за децата на 4 години

Тази промяна е положителна от гледна точка на разши-
ряване на обхвата на децата в ОГРДВ, за преодоляване 

на неравенствата и за осигуряване на равен старт в жи-
вота на всички деца. Даден е отложен старт на мярката 
за тези общини, в които има недостиг на места в детски-
те градини. Надяваме се предвиденото време да бъде 
оползотворено и общините да съумеят да създадат 
необходимите условия и възможности за прилагане на 
мярката най-късно от учебната 2023/2024 година.

  Подпомагане на заплащането на дължимите от 
родителите такси за дейностите по хранене на де-
цата в задължителното предучилищно образова-
ние, извън финансираното от държавата

Този текст затвърждава ангажимента на държавата към 
разширяване на обхвата на децата в предучилищно 
образование. В същото време, предвид промяната на 
текстовете между първо и второ четене в Народното 
събрание, тази инициирана подкрепа от държавата се 
децентрализира и остави в ръцете на общините – по 
определен от държавата усреднен стандарт, те сами 
следва да вземат решение дали да отменят, или нама-
лят таксите за всички деца или за определени групи, 
със задължението да използват половината от сред-
ствата по този стандарт. Предстои да проследим как 
тези промени ще бъдат реализирани на практика и как 
общините ще изпълнят поетия държавен ангажимент.

  Компенсиране на разходите за отглеждане и обу-
чение на деца, които не са приети поради липса на 
места за предучилищно образование в държавни и 
общински детски градини и училища.

Бяха инициирани и промени в Наредба № 26 от 2008 г. 
за устройството и дейността на детските ясли и дет-
ските кухни и здравните изисквания към тях и На-
редба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към 
детските градини, с цел повишаване на възможност-
ите за разкриване на допълнителни места за ОГРДВ и 
планирани 70 млн. лв. за изграждане и реконструкция 
на детски ясли и детски градини.

През годината остана нереализирана възможността 
за повишаване обхвата на децата чрез установяването 
на различни форми на ОГРДВ (със спазване на всички 
стандарти за качество и сигурност на децата) и предос-
тавянето на избор за родителите да изберат най-добро-
то място за тяхното дете.

И тази година не бяха приети стандартите за ранно дет-
ско развитие, които са заложени в чл. 24 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и които 
следва да се прилагат в яслените групи. 
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От 01.07.2020 г. влезе в сила новият Закон за социал-
ните услуги, който регламентира правната рамка за 
развитие на услугите за ранна детска интервенция в 
национален план с устойчиво държавно финансира-
не. Положителен знак е, че държавата има намерение 
да припознае услугите като важни и има мотивация да 
ги развива устойчиво. Към момента 62 са общините, в 
които се предоставят услуги по РДИ по проект „Услуги 
за ранно детско развитие”, финансиран по Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси”. Фи-
нансирането, което беше осигурено до края на 2020 
г., беше удължено с една година – до края на 2021 г., 
като след приключване на проекта се предвижда да 
бъде осигурявано от държавния бюджет. Извън този 
проект, услуги за ранна детска интервенция се пре-
доставят и от няколко неправителствени организа-
ции – доставчици на социални услуги, по тяхна собст-
вена инициатива.

В приетия Правилник за прилагане на Закона за соци-
алните услуги, в чл. 23 изрично е регламентирано, че 
социалните услуги за подкрепа за формиране на роди-
телски умения, консултиране и подкрепа на родители 
по въпросите на ранното детско развитие и отглежда-
нето на деца и ранна интервенция на уврежданията за 
деца могат да се ползват без насочване от Дирекция 
„Социално подпомагане” или общината. Това уточне-
ние показва готовността на държавата да направи ус-
лугите лесно достъпни и да се подкрепят повече деца в 
ранна възраст и техните семейства. 

С решение на Министерския съвет за 2021 г. е опре-
делен по-висок финансов стандарт за социалните ус-
луги Дневен център за деца с увреждания и Център 
за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
увреждания, в които е включена програма за ранна 
интервенция. Като критика към процеса по приемане 
може да се посочи недостатъчната информация при 
изработване на финансовия стандарт, неговата струк-
тура и липсата на възможности и други доставчици на 
услуги по РДИ да се включат с предложение и мнение, 
за да има цялостен поглед при разработване на този 
стандарт.

За да преминат услугите от проектно към устойчиво 
държавно финансиране, е необходимо разработване-
то на единен стандарт за предоставяне на услугите по 
РДИ. Услугите по РДИ трябва да бъдат включени в на-
ционалната карта за социалните услуги. Националната 
карта следва да бъде разработена от Агенцията за со-
циално подпомагане въз основа на анализа и предло-
женията на общините относно потребностите от соци-
ални услуги на общинско и областно ниво.

Проактивно гражданският сектор разработи стандарт 
за РДИ, който да предложи на държавата. Добре би 
било посоката да бъде обратната – държавните органи 
да инициират създаването на работна група, състояща 
се от експерти от държавната и местната власт и орга-
низациите с дългогодишен опит в услугите по РДИ. Този 
начин на работа може да бъде по-ефективен и да гаран-
тира разработването на стандарт, който да бъде припо-
знат от всички заинтересовани страни.

62  

са общините,  
в които се предоставят  
услуги по РДИ по проект  
“Услуги за ранно детско 
развитие”

Усилия на държавата за подкрепа на 

услугите по рДИ в условията на COVID-19

За да са ефективни услугите по РДИ, изключително ва-
жно условие е те да се предоставят колкото се може 
по-рано на децата със затруднения и забавяне в раз-
витието или увреждане. Оказаната подкрепа по време 
на първата вълна се ограничава до опазване здравето 
на децата чрез двумесечно затваряне на центровете и 
прекъсване на необходимата подкрепа в тежък момент 
на социална изолация. С това решение реално се рис-
кува да се загуби постигнатият напредък, както и да се 
достигне до семейства в нужда през този период.

Част от центровете бързо намериха решения, за да под-
крепят дистанционно семействата и децата още от са-
мото начало. Подобен пример е Фондация „Карин дом“, 
която бързо пренася своите консултации в удобни за 
родителите онлайн канали и инвестира време и усилия 
за обучение на родителите как да работят със своето 
дете. Тази трансформация се извърши без специална 
подкрепа на държавно и местно ниво, като например 
отпускане на средства за техническо оборудване, пре-
доставяне на материали и ресурси за подкрепа на де-
цата и родителите в дистанционна форма.

Центровете за РДИ по проект „Услуги за ранно детско 
развитие”, финансирани от ОП РЧР, малко по-късно 
(към края на първия месец на извънредното положе-
ние) започнаха да контактуват със семействата по те-
лефона или друг дистанционен канал за връзка. Поло-
жително е, че тези центрове получават чрез общините 
информация и препоръки за необходимите хигиенни и 
противоепидемични мерки, както и допълнителни лич-
ни предпазни средства.

Решенията на държавата в условията на втората въл-
на на COVID-19 са в посока продължаване работата на 
услугите по РДИ. Решението е подкрепено с подробни 
указания от АСП и МТСП за работа с децата и родите-
лите от разстояние през различни онлайн платформи 
и канали. В същото време липсва ангажимент от страна 
на държавата за осигуряване на необходимите ресурси 
или подкрепа на екипите от центровете за дистанцион-
на работа или поне проучване на нуждите и възмож-
ностите на специалистите. Рискът от професионално 
прегаряне на специалистите, които работят в условия-
та на затворени детски ясли, градини и училища, е из-
ключително висок и в тази посока не се наблюдават 
превантивни мерки от страна на държавата.

ранна детска интервенция
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Компетентна система за ранно детско 
развитие и качество на образованието и 
грижите в ранна детска възраст103

Многобройни научни изследвания през последните 
две десетилетия сочат, че добре образована и компе-
тентна работна сила в ранна детска възраст е едно от 
условията за качество на образованието и грижите в 
този важен за развитието на човека период104. Стъпвай-
ки на тази научна основа, както и на своите дългогодиш-
ни взаимодействия със специалисти от различни обла-
сти, фондация „За Нашите Деца“ извърши изследване 
на системите и процесите за изграждане и развитие 
на компетентностите за ранно детско развитие на спе-
циалистите, работещи с деца 0-7 г. в сферите на образо-
ванието, здравеопазването и социалните услуги105. Ос-
новната цел на това изследване беше да даде критична 
гледна точка към политиките за работната сила в ранна 
детска възраст у нас чрез проучване на утвърдени до-
бри практики в европейски държави и чрез проучване 
на мнението на самите специалисти. Беше направен 
анализ на международни стратегически документи, на-
учни изследвания и националната нормативна рамка. 
Осъществени са количествени проучвания сред общо 
461 специалисти в образователния, социалния и здрав-
ния сектор в цялата страна. Проведени са фокус групи 
и интервюта със 78 представители на трите сектора на 
национално, регионално и местно ниво.

За да работи компетентната система, е необходима на-
ционална визия за развитието на специалистите, работе-
щи с деца в ранна възраст. В момента у нас не съществу-
ва стратегически документ, който оформя такава визия; 
след преустановяване на работата по Стратегията за 
ранно детско развитие и по Националната стратегия за 
детето 2019-2030 г. няма видими усилия на национално 
ниво да се върви в такава посока. Липсата на общ компе-
тентностен профил на специалистите, работещи с деца 
от 0-7 години, и фрагментацията на политиките по секто-
ри ограничават възможностите за целенасочено и ефек-
тивно развитие на компетентности за подкрепа на ран-
ното детско развитие. Изследването установи, че макар 
специалистите в образованието, социалните дейности и 
здравеопазването да имат високо образователно ниво, 
дори спрямо добрите международни практики106, те по-
сочват недостатъчни знания и умения по ключови теми 
като работа със семейство и общност, участие на децата, 
работа с деца в уязвима ситуация и деца със специални 
образователни потребности107.

След академичното образование, формирането на ком-
петентности продължава в работната среда на специа-
листите. Данните от изследването показват, че в тази 
област също са необходими промени в политиките и 
прилагане на иновативни форми на продължаващо 
професионално развитие. Анализирайки научни пуб-
ликации в 28 европейски държави, експерти стигат до 
извода, че продължаващото професионално развитие в 
образованието и грижите в ранна детска възраст е най-
ефективно, когато е интегрирано в практиката, включ-
ва менторство, насърчава рефлективните практики на 
професионалистите и тяхната активност в процеса108. 
Традиционните форми на професионално развитие като 
обучителни курсове, участие в конференции и семина-

ри, трябва да бъдат надградени с подкрепа за развитие 
на умения за наблюдение и анализ на собствената прак-
тика; споделяне и взаимно учене с други професиона-
листи. Тези практики се развиват през формирането на 
общности за взаимно учене и иновации109. Те се характе-
ризират с участие на професионалистите в рефлективен 
и задълбочен диалог по въпросите на педагогическата 
практика, съвместно планиране на работата, взаимно 
наблюдение на практиката и даване на обратна връзка.

Изследването показва, че професионалното развитие на 
специалистите у нас зависи в голяма степен от тяхната 
собствена мотивация и инициатива, а не е функция на 
организирана система. Сектор „Образование” се откро-
ява със сравнително добре структурирана система за 
професионално развитие, която е обвързана и с кари-
ерното развитие на учителите. В социалните услуги про-
дължаващото професионално развитие зависи от дос-
тавчика на услугата. В здравеопазването, за разлика от 
много други европейски страни, в България продължа-
ващото медицинско образование не е задължително110. 
Професионалното развитие чрез взаимодействието 
между отделния специалист и екипите в дадена органи-
зация и извън нея у нас все още е в начален етап. Напри-
мер, едва 13% от респондентите в сектор „Образование” 
споделят, че ползват менторска програма при постъпва-
не на работа; 22% посочват участие в екипна и индиви-
дуална супервизия. В сектор „Социални дейности” 11% 
ползват менторска програма; 31% участват в тематични 
работни групи. Преобладаващата част от специалистите 
в секторите „Образование” и „Социални дейности” по-
сочват, че не ползват въвеждащо обучение на работното 
място, фокусирано върху работата с деца и семейства.

И в трите сектора съществуват пречки за професионал-
ното развитие, свързани с условията на работа. Въпре-
ки че условията на работа в образователния сектор са 
подобрени през последните години по отношение на 
заплащане и материални ресурси, проблемът с натова-
реността на групите и включването на деца със специ-
ални образователни потребности е сериозно предизви-
кателство. Значително по-неблагоприятни са условията 
на работа в социалния сектор, където поради ниско за-
плащане и нисък статус на професията, има значително 
текучество. Големият обем административна работа е 
съществена пречка за професионалното развитие. Над 
70% от респондентите съобщават, че отделят най-мно-
го време за административна работа. Съответно, много 
нисък е процентът на респондентите, които посочват, че 
отделят време за групова и индивидуална супервизия – 
2.8% в социалния сектор, 5% в образователния сектор; 
1.2% от респондентите в социалния сектор отделят вре-
ме за участие в обучения, семинари, конференции, 22% 
лекари и 11% учители (Графика 1).

работна сила в ранното детско развитие

Над 70% от респондентите 
съобщават, че и в трите 
сектора (образование, 
социални услуги, 
здравеопазване), големият 
обем административна 
работа е съществена пречка 
за професионалното развитие 
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графика 1 Образователен сектор
Дейности, които отнемат най-много време средно месечно

графика 2 Медицински специалисти
Дейности, които отнемат най-много време средно месечно

Директна работа с деца

Административна работа и попълване 
на документи и формуляри

Работа със семейства

Участие в екипни срещи

Участие в обучения, семинари, 
конференции

Участие н групова и  
индивидуална супервизия

Друго

82%    

77%    

45%    

20%    

11%    

5%    

3%    

Директна работа с деца

Административна работа и попълване 
на документи и формуляри

Участие в обучения, семинари, 
конференции

Работа със семейства

Участие в екипни срещи  
и обсъждания с колеги

Домашни посещения

Друго

88%    

78%    

28%    

22%    

22%    

6%    

графика 2 Социален сектор
Дейности, които отнемат най-много време средно месечно

Административна работа и попълване 
на документи и формуляри

Директна работа с деца

Работа със семейства

Участие в екипни срещи  
и обсъждания с колеги

Домашни посещения,  
работа на терен с деца и семейства

Участие н групова  
и индивидуална супервизия

Участие в обучения, семинари, 
конференции

78,7%    

71,1%    

47%    

39,1%    

37,5%    

2,8%    

1,2%    

3%    
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се удължи срокът на изпълнение на НППМДЗ 
 с 10 години до 2030 г.;

 Да се изработи и приеме единна национална 
методика за работа на Центровете за майчино и 
детско здраве в страната; 

 Да се създаде подробна и точна база данни за 
обслужените деца по различни показатели: възраст, 
диагнози и пр., обслужените бременни по видове 
скрининг и пр. в Центровете за майчино и детско 
здраве; 

 Да се приеме стандартизиран подход на грижа, 
осигуряващ комплексно проследяване на здравето 
и развитието на преждевременно родените деца от 
0 до 7 г. с цел осигуряване на навременна превен-
ция и терапия на състояния, характерни за недоно-
сените деца; 

 Да се въведе модел на семейно-ориентирана и 
развитийна грижа в неонатологичните отделения, 
който да се стреми към овластяване на семейства-
та в грижата за бебетата от момента на раждането 
им, както и да взима под внимание комплексните 
потребности (медицински, психологически, разви-
тийни) и индивидуални особености на всяко бебе в 
процеса на възстановяването му;

 Да се създаде координационен механизъм при 
проследяване на деца с увреждания и проблеми в 
развитието – между болници – ОПЛ – социални ус-
луги; 

 Да се подобрят практиките за кърмене в бол-
ниците с неонатологичните отделения и планиране 
и системно провеждане на национални кампании в 
подкрепа на кърменето; 

 Да се промени подходът в грижата за децата в 
детските ясли – от предимно медицински към обра-
зователен, както и постигане на интегрираност на 
здравната и образователната системи при ОГРДВ;

 Да се създадат различни възможности за пре-
доставяне на услуги за ранно образование и грижа 
за децата, между които родителите да имат право 
на избор;

 Да се предприемат реални стъпки в подкрепа 
на ранното детско развитие у нас чрез премахване-
то на дължимите такси по дейностите за хранене на 
децата в задължителното предучилищно образова-

ние, а впоследствие и отпадане на таксите за дет-
ските градини за всички деца и техните родители, 
без значение на социално-икономическия им ста-
тус;

 Да се развият ефективни политики и програми, 
насочени към подкрепа на позитивното родител-
ство в неблагоприятна среда;

 Да се приемат стандарти за ранно детско раз-
витие;

 В условията на пандемия и социална изолация, 
да се осигурят технологии и оборудване за дистан-
ционни услуги по РДИ, както и средства и ресурси 
за адаптиране на материалите за деца с проблеми 
и увреждания, закупуване на електронно съдържа-
ние, платформа за взаимодействие с деца със спе-
циални нужди;

 Да се обучат консултанти по РДИ за дигитални 
компетенции;

 Да се осигури психологическа подкрепа както 
за родители, така и за специалисти в условия на со-
циална изолация поради висок риск от професио-
нално прегаряне;

 Изработването на подзаконовата рамка за РДИ 
да се осъществи с участието на представители от 
всички сектори и заинтересовани страни, ангажи-
рани с ранното детско развитие;

 Да се осигурят възможности за междусекторна 
комуникация във връзка с политиките и услугите за 
деца в ранна възраст чрез ясни механизми за вза-
имодействие между професионалистите на ниво 
случай и политика и индикатори за ефективност на 
координацията;

 Да се разработи профил на компетентностите 
на професионалистите, работещи с деца в ранна 
възраст, валиден за здравния, образователния и со-
циалния сектор. Този профил трябва да надгражда 
съществуващите системи от знания, умения и под-
ходи, описани в нормативните документи;

 Да се осигури връзка между компетентностния 
профил на професионалистите, работещи с деца в 
ранна възраст, и учебните програми, подготвящи 
специалисти и в трите сектора; специализация в 
рамките на обучението във висшите училища във 
връзка с работата с деца в ранна възраст и техните 
семейства.
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6. 
ДЕТСКО зДрАВЕ
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ДЕТСКО зДрАВЕ 

СрЕДЕН 3,09

До края на 2020 г. перспективите за 
реализация на изцяло нов, отговарящ на 
всички необходими изисквания, проект на 
модерна детска болница остават минимални. 
В същото време качеството на здравните 
грижи и достъпът до тях беше силно 
ограничен, а физическото и психичното 
здраве на децата се влоши като резултат 
от дългата изолация и дистанционното 
обучение. 

 
  „По-добър достъп до квалифицирани специалисти и лечение за 
деца от семейства с по-малко финансови възможности. Всички 
деца да имат еднакви и възможно най-много безплатни здрав-
ни услуги, за да се гарантира навременно и адекватно лечение 
при нужда.“

(Анкета Бележник 2021)

Кадрова обезпеченост 

През 2020 г. са регистрирани 872 лекари със специ-
алност „педиатрия“, сключили договор с НЗОК за из-
пълнение на пакета „Детски болести“111. През годината 
само 13 детски психиатри са сключили договор с НЗОК. 
Най-съществен проблем за човешките ресурси в здра-
веопазването е малкият брой на медицинските сестри, 
които упражняват професията си. Професионалното 
направление „Здравни грижи“ е включено в Списъка на 
приоритетното професионално направление и защите-
ни специалности. През 2020 г. е създадена нормативна 
възможност медицинските сестри, както и акушерките и 
лекарските асистенти, да могат да разкриват собствено 
лечебно заведение.

872  
лекари със специалност „педиатрия“ 

с договор с НЗОК

13 детски психиатри с договор с НЗОК

13

29 

43

24 

25

15 

47 

21

7

68

258

1 416

Лекари по детска гастроентерология

Лекари по детска ендокринология и 
болести на обмяната

Лекари по детска кардиология

Лекари по детска клинична 
хематология и онкология 

Лекари по детска неврология

Лекари по детска нефрология и 
хемодиализа

Лекари по детска пневмология и 
фтизиатрия 

Лекари по детска психиатрия

Лекари по детска ревматология

Лекари по детска хирургия

Лекари по неонатология

Лекари по педиатрия
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Ваксинопрофилактика 
През 2020 г. беше извършен преглед на Наредба №15 
на МЗ от 2005 г., като на базата на експертни станови-
ща ясно се дефинираха показанията и противопоказа-
нията за ваксинопрофилактика на специфични групи 
пациенти (новородени и недоносени деца, деца с он-
кохематологични заболявания, алергии и бъбречна не-
достатъчност, деца в подготовка за трансплантация на 
органи и след трансплантация, деца с редки болести, 
имунен дефицит и т.н.).

Варицелата е инфекция, която е сред най-разпрос-
транените в детска възраст, като годишно у нас се 
регистрират над 30 000 случая на заболяването. По 
тази причина здравните власти взеха решение от на-
чалото на 2020 г. имунизацията срещу варицела да 
бъде включена като препоръчителна в националния 
имунизационен календар на страната. До този момент 
ваксината не беше внасяна в България, поради което 
много родители бяха принудени да я закупуват от дру-
ги страни. 

Близо 85% от българите са съгласни, че повечето забо-
лявания, които се предотвратяват чрез ваксини, са за-
разни и опасни. Това показва проучване112 на Институ-
та по обща медицина, Поликлиника България и Първа 
детска консултативна клиника за нагласите към задъл-
жителните ваксини у нас. 

80,3% от участвалите в допитването са поставили всич-
ки задължителни ваксини на детето си (против туберко-
лоза, хепатит Б, коклюш, полиомиелит, морбили, рубе-
ола, паротит и др.), като от тях 67,7% са били подсетени 
от личния лекар, а 32,2% сами следят имунизационния 
календар. 7% все още не са поставили всички ваксини, 
но планират да го направят. 11,2% обаче не възнамеря-
ват да ваксинират децата си. 

„Децата, които не са имунизирани и се разболеят, 
може да заразят други, с които се срещат или си иг-
раят, както и хора с по-слаб имунитет“, коментират 
от Института по обща медицина. „Първата ваксина 
срещу морбили например се поставя на 13-ия месец 
– преди това всички бебета може да се заразят.“ Де-
цата под 5-годишна възраст са изложени на особено 
голям риск от развитие на усложнения и дори фатален 
край при заболявания като хепатит Б, туберкулоза и 
коклюш. Полиомиелитът (детски паралич) пък води до 
трайно инвалидизиране. 

Отказът от ваксини създава сериозни предпоставки за 
поява или разрастване на епидемии. От януари до ноем-
ври 2019 г. Националният център по заразни и паразит-
ни болести у нас регистрира над 1 000 случая на морби-
ли. За първите 4 седмици на 2020 г. има 59 нови случая; 
за сравнение, през цялата 2018 г. те са били едва 13. 

 
  „Особено в по-малките населени места (включително и малки 
градове) децата нямат възможност да получават адекватна ме-
дицинска грижа поради липса на специалисти. Имам наблюде-
ния, че продажбата на алкохол и цигари на непълнолетни е сво-
бодна. По време на пандемията и онлайн обучението все повече 
деца развиват някакви психологични нарушения. Препоръката 
ми е във всяко населено място (дори и веднъж седмично), роди-
тели и деца да имат достъп до психолог и педиатър. Като цяло 
трябва да се работи много в тази насока.“

(Анкета Бележник 2021)

   поставили са всички задължителни 
ваксини на детето си

   не са, но планират да го направят

   не възнамеряват да ваксинират 
децата си

Нагласи сред родителите  
към задължителните ваксини у нас 

80,3%

11,2%

7%

52,2% от участвалите в проучването, които са вакси-
нирали детето си, са го направили, защото считат, че 
ваксините предотвратяват заразни и много опасни бо-
лести. 17,7% са на мнение, че ползите са в пъти повече 
от вредите, а за 9,6% водещият мотив е, че ако не вак-
синират детето си, няма да може да го запишат на дет-
ска градина и на училище. Ваксините са задължително 
условие за постъпване в детска градина или училище 
в Италия, Франция и Австрия например, коментират от 
Института. Неотдавна и Германия прие закон, с който 
направи ваксината против морбили задължителна за 
детска градина. 

Почти всеки втори, участвал в проучването (48,6%), е 
на мнение, че ваксината се прави, когато детето, семей-
ството му и хората, които се грижат за него, са здрави. 
45,3% смятат, че една ваксина може да се отложи само 
от лекар. При някои противопоказания поставянето на 
ваксини на бебета и деца наистина може да бъде отло-
жено, поясняват от Института. До 3 месеца това става 
по преценка на личния лекар, а след това – на комисия, 
която разглежда всеки случай индивидуално. Световна-
та здравна организация (СЗО) публикува препоръки за 
това кога най-късно може да бъде поставена всяка една 
ваксина.
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Най-голям процент от анкетираните (39%) смятат, че и 
родители, и лични лекари носят отговорност и трябва 
да бъдат санкционирани, ако откажат имунизация. 37,4% 
са на мнение, че на наказания подлежат най-вече роди-
телите. На въпроса „Трябва ли държавата да налага по-
стриктен контрол при задължителните ваксини?”, 48,4% 
отговарят с „Да“, 23.4% – с „Не мога да преценя“ и 28,2% 
– с „Не“. Световната тенденция е да се увеличава броят на 
задължителните и препоръчителни ваксини, както и на-
лагането на финансови глоби за нарушителите.

Проучването за нагласите към ваксините е проведено 
сред 730 мъже и жени от София и по-големите градове 
в България. То е част от национална инициатива под на-
слов „Защити хората, които обичаш“ (zavaksinite.bg). Цел-
та е предоставяне на достоверна информация за имуни-
зацията и ваксините.

по данни на ЕС всяка година имунизаци-
ята в света предпазва 2.7 милиона души 
от заразяване с морбили, 2 милиона – от 
заразяване с тетанус при новородените, 
и 1 милион – с коклюш. СЗО обяви отказът 
от ваксиниране за една от 10-те най-голе-
ми опасности за здравето на човека през 
XXI век.

България продължава да бъде единствената европей-
ска страна, която не разполага с Национална педиа-
трична болница. Изграждането  беше припознато ка- 
то основен приоритет на държавата при мерките за 
подобряване на детското здраве. В заседание на Ми-
нистерския съвет от 19.12.2018 г. беше възложено на 
здравното министерство да се довърши започнатият 
през 1978 г. строеж на детска болница в двора на УМ-
БАЛ „Александровска“. В това задание обаче бяха ус-
тановени редица проблеми, за които сигнализираха 
Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и 
граждански организации. Породи се широко общест-
вено недоволство.

Освен че качеството и безопасността на строежа са 
компрометирани поради продължителното му изла-
гане на атмосферните влияния, без консервация на 
конструкцията, той не отговаря и по редица други кри-
терии на съвременна (детска) болница, не предвижда 
достатъчна височина на помещенията за климатизация 
и съвременни операционни зали, не може да поеме 
необходимата съвременна медицинска техника, про-
тиворечи на изискванията за енергийна ефективност 
и благоприятна лечебна среда, в проекта не са пред-
видени всички отделения и структури, необходими за 
комплексното обслужване на децата, няма достатъчно 
пространство за родителите.

След поредица от отворени писма и петиции, оста-
нали без отговор, през 2020 г. беше създадена кампа- 

нията „За истинска детска болница“, в която се включи-
ха Инициатива „Подкрепи Педиатрията“, Българската 
педиатрична асоциация, Националната мрежа за деца-
та, Асоциация „Родители“ и още десетки организации, 
професионалисти и граждани с настояване за създава-
не на нова сграда за детската болница, която да отго-
варя на всички съвременни архитектурни и технически 
изисквания, както и за цялостно преструктуриране на 
детското здравеопазване с формиране на педиатрична 
структура от четвърто ниво на компетентност, в която 
не само да се лекува по най-високите достижими прак-
тики, но и да се задават стандартите за детското здра-
веопазване в България. С голям успех и широк медиен 
отзвук се проведе кампанията „Болницата, която иска-
ме“. В нея с кратък текст и своя снимка, публикувана в 
социалните мрежи, редица популярни лица, обществе-
ници, хора на изкуството, педиатри, стотици граждани, 
деца и семейства разказаха каква детска болница биха 
искали, за да са спокойни, че ще получат най-добрите 
грижи.

 
  „Нова детска болница. Истинска. Модерна. Там, където децата и 
родителите да получат истинска грижа. Да не се чувстват по-
тиснати от обстановката. Да има широк кръг от специалисти и 
техника, осигуряваща диагностициране, лечение и превенция 
на болестите. Да е достъпна за всички. И още много...“ 

(Анкета Бележник 2021)

Национална многопрофилна педиатрична болница

България е единствената  
страна в Европейския съюз 

без Национална многопрофилна  
детска болница.
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Има ли достатъчно здравни заведения  
за осигуряване на качествена грижа  

за децата в България? 

  Не

   Без отговор

   Да

   Има, но качеството не е на ниво

   Има, но не са достатъчни

50%

7%

11%
14%

18%

През месец март беше учредена и Национална граждан-
ска инициатива „За истинска детска болница“ с искане  
за изграждане и управление на съвременна многопро-
филна Национална детска болница с ясни срокове, ан-
гажименти и отговорности:

 отмяна на обявената през юли 2019 г. обществена 
поръчка за довършване на строежа в Комплекса в Алек-
сандровска болница;

 проучване и анализ на основните потребности на 
децата, техните родители, лекарите и медицинските 
специалисти, които предстои да работят в лечебното 
заведение;

 разработване на професионално и подробно зада-
ние в съответствие с международните стандарти за съ-
временна педиатрична болница с високи изисквания 
за качеството на сградата и гаранции за качеството на 
изпълнение, включително независим строителен над-
зор;

 избор на терен за строителство, който позволява 
изграждането на болница, която отговаря на съвремен-
ните изисквания за качествено лечение на деца и дос-
тъпност;

 осигуряване на обществен контрол и прозрачност 
чрез създаване на Обществен съвет за изграждане на 
Националната педиатрична болница, в който участват 
представители на професионалната общност (лека-
ри, архитекти, медицински специалисти, инженери), 
журналисти, родители и граждани с ясни правила за 
участие и роля на Обществения съвет. Обявяване на 
открит международен конкурс за проектиране с про-
зрачна процедура за избор, ясни критерии, авторитет-
но жури, включващо както експерти, така и представи-
тели на Обществения съвет и осигуряване на детско 
участие;

 създаване на Пътна карта за управлението на На-
ционалната детска болница с участие на лекарската 
общност и Обществения съвет, на база на направения 
анализ на потребностите, включително планиране на 

работната сила, привличане и възможности за квали-
фикация на медицинските специалисти и други про-
фесионалисти (психолози, социални работници и пр.), 
както и иницииране на необходимите законодателни 
промени за реализирането .

Въпреки всички отворени писма, петиции, широкия ме-
диен отзвук и проведения протест срещу намеренията 
на министерството, състоял се броени дни преди обя-
вяването не забраната за публични събития, на 02 ап-
рил 2020 г., в условията на извънредно положение бе 
подписан договорът за довършване на строежа от 70-те 
години, а строежът получи статут с национално значе-
ние.

В отговор на 17 май 2020 г. пред Министерския съвет се 
проведе извънредна протестна акция „Искаме истинска 
детска болница, не гробница!“. Стотици хора се събра-
ха, за да отправят своето послание към управляващите 
за изцяло нова детска болница, която не е компромис 
със здравето на децата и за да се включат в подписката 
под Националната гражданска инициатива „За истинска 
детска болница“.

Последваха срещи с президента Румен Радев, а някол-
ко дни по-късно и с министър-председателя Бойко Бо-
рисов, който взе решение за събаряне на 40-годишния 
строеж и построяване на нова сграда за Националната 
детска болница.

Министерството пое ангажимент за създаване на Об-
ществен съвет и екип за управление към него с участие 
на представители на гражданската инициатива, профе-
сионални организации и експерти.

На 5 юни 2020 г. в Народното събрание и в Министер-
ския съвет беше внесена НГИ „За истинска детска бол-
ница“ с 6046 подписа, голяма част от които събрани в 
условията на безпрецедентна обстановка.

Въпреки последвалите срещи и обещанията за пълна 
прозрачност на процеса и изграждането на общест-
вен съвет, министър Кирил Ананиев отхвърли пред-
ложението на Националната гражданска инициатива 
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за участие в управлението на процеса по създаване 
на националната детска болница. Обществен съвет до 
края на 2020 г. не е сформиран. Въпреки настояването 
на НГИ „За истинска детска болница“ за прекратяване 
на опорочената обществена поръчка, такова решение 
не беше взето. Напротив – събарянето на съществува-
щата конструкция, проектирането и изграждането на 
бъдещата детска болница остана да бъдат извърше-
ни в условията на сегашния договор от ДЗЗД „Детско 
здраве“ (обединението „Главболгарстрой“ АД, „ГБС – 
Пловдив“ АД и „Главболгарстрой интернешънал“ АД) 
за инженеринг (проектиране, строителство и авторски 
надзор).

На 14.09.2020 г. се организира обществено обсъждане, 
на което новият министър на здравеопазването проф. 
Костадин Ангелов потвърди решението на министър-
председателя от месец май, според което старата бе-
тонна конструкция трябва да бъде разрушена и на ней-
но място да изникне напълно нова сграда.

Оказва се, че според проекта на консорциума, спече-
лил обществената поръчка, планираната нова сграда 
не се различава съществено от съществуващия стар 
строеж.

Така и не беше представен и поставен на обсъждане 
анализът на нуждите в детското здравеопазване, няма 
предоставено качествено задание, не се проведе архи-
тектурен конкурс за концепция, нито бе създаден рабо-
тещ обществен съвет.

Две години след обещанието за Национална детска 
болница случващото се поставя повече въпроси, откол-
кото отговори:

 Как ще се гарантира, че бъдещата нова болница ще 
отговаря на съвременните международни стандарти, 
след като те не присъстват в заданието?

 Откъде ще бъдат осигурени средствата за събаряне 
на 14-етажния недовършен строеж, щом всички дей-
ности ще се извършват в рамките на стария договор и 
как така тази огромна по обем дейност по събарянето 
ще се заплати, без да ощети бъдещите проектиране и 
строеж?

 Какъв точно ще бъде съставът на консултативния 
Обществен съвет, какви ще бъдат правомощията му  
и кога ще бъде свикан, ако изобщо се предвижда та-
къв?

център „фонд за лечение на деца“ 

Дейности по реда на Наредба №2 от 27 
март 2019 г. за медицинските и други ус-
луги по чл.82, ал.1а и 3 от закона за здра-
вето и за реда и условията за тяхното одо-
бряване, ползване и заплащане, на лица 
до 18-годишна възраст.

През 2020 г., за периода 1 януари – 30 сеп-
тември в НЗОК113 са подадени 1 090 заявле-
ния за лечение на деца, издадени са 985 
заповеди за финансово и организационно 
подпомагане, от които 788 за лечение в 
България и 197 за лечение в чужбина. 66 
са заявленията, по които има отказ или 
прекратяване на процедурата по раз-
глеждане.

Към 30.09.2020 г. НЗОК е извършила разходи за орга-
низационно и финансово подпомагане на лечение-
то на лица до 18-годишна възраст в общ размер на  
11 156 058,37 лева. Те са разпределени – за лечение  
в България – 10 307 029,21 лeва, за лечение в чужби- 
на – 849 029,16 лева.

Прави впечатление намаляването на общия брой под-
крепени деца спрямо годините, когато тази дейност 
се извършваше от център „Фонд за лечение на деца“, 
както и драстичното увеличаване на средствата за 
лечение в България, които НЗОК заплаща по реда на 
наредбата. Диаграмата показва данните за последни-
те години на работа на ЦФЛД, преди прехвърлянето 
на дейността му към НЗОК (за 2017 и 2018 г. липсват 
пълни данни).

В същото време през 2019 и 2020 г. продължи иници-
ирането на публични кампании за лечение на деца в 
България и чужбина, включително и с животозастра-
шаващи диагнози. Липсата на доверие към институци-
ите и на адекватна и подкрепяща информация за ро-
дителите на деца, които имат нужда от финансиране 
за лечението им (по реда както на Наредба №2 от 27 
март 2019 г., така и по реда на Наредба №10 от 2009 г. 
за условията, реда, механизма и критериите за запла-
щане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински 
изделия и медицински храни), ги принуждава да за-
почват сами дарителски кампании. От изключителна 
важност е да се създадат канали за лесна и навремен-
на комуникация както към лекари, така и към роди-
тели за механизмите за достъпа до своевременно и 
качествено лечение на деца.
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Лечение в България

  Брой одобрени заявления

  Разходи за лечение

2014

2015

2016

2020 
(01-09 

м.)

919

976

1049

788

4 276 000 лв

5 712 000 лв

6 800 000 лв

10 307 029 лв

Детска смъртност

През 2020 г. бяха отчетени процесите в детската смърт-
ност, протекли през предходната година. Данните за 
2019 г. сочат, че тенденцията за намаляване на нивата 
на детската смъртност в страната се запазва, но се за-
пазва и твърде бавният  прогрес. Коефициентът е 5,6 
на 1 000 живородени деца, като в предходните години 
той е бил съответно 5,8‰ за 2018 г. и 6,4‰ за 2017 г. 
В абсолютни стойности това означава 342 починали 
деца на възраст до 1 година114, при 358 през 2018 г. и 
408 починали деца за 2017 г. Страната ни продължава 
да изостава спрямо средното ниво на детска смъртност 
в Европейския съюз, което е 3,4‰. България остава 

сред лидерите в ЕС по този негативен показател заедно 
с Румъния.

Анализът на причините за смъртността при децата до 
1 година за 2019 г. показва, че починалите поради със-
тояния, установими по време на бременността, са око-
ло 2/3 от всички умирания на деца до 1 година. 155 са 
починалите деца поради „Състояния, възникващи през 
перинаталния период“, при други 74 като причина за 
смъртта са посочени „Вродени аномалии, деформации 
и хромозомни аберации“. Сред другите значими при-
чини за детска смъртност са болестите на дихателната 

Лечение в чужбина

  Брой одобрени заявления

  Разходи за лечение

2014

2015

2016

2020 
(01-09 

м.)

356

414

326

197

6 781 000 лв

7 159 000 лв

7 700 000 лв

849 029 лв

перинатална  
детска смъртност 

(на 1 000 живородени)

Неонатална  
детска смъртност 

(на 1 000 живородени)

постнеонатална  
детска смъртност 

(на 1 000 живородени)

Мъртвородени деца115 
(на 1 000)

8,5
7,8

2018 г. 2019 г. 

3,6
3,1

2018 г. 2019 г.

2,1

6,1 6,1

2,5

2018 г. 2018 г.2019 г. 2019 г.
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психично здраве на децата

Най-важното, което се случи през 2020 г. в областта на 
детското психично здраве, е проектът на Национал-
на стратегия за психичното здраве на гражданите на  
Р България 2020-2030, с приложен план за действие 
до 2030 г. Това е много важен стратегически доку- 
мент, който бе представен за широка обществена дис-
кусия. 

Напредък е, че вече могат да бъдат получени данни 
за хоспитализираните и лекувани деца в психиатрич-
ни клиники и отделения. Липсват обаче данни за ди-
агностицираните и лекувани амбулаторно пациенти в 
психиатричните кабинети и центрове. Събирането и 
анализът на този вид данни би дал възможност да се 
получи по-ясна картина на преобладаващата психична 
проблематика по възрасти и да се идентифицират об-
ласти, които могат да бъдат обхванати в селективни и 
индикативни форми на превантивна работа.

Липсват обаче скринингови програми за деца от 0 до 
3 г., за да бъдат идентифицирани тенденции за ранна 
детска психична патология, включително и за цялост-
ното функциониране на детето и ранно откриване на 
затруднения в развитието. След прилагането на скри-
нинга за децата от 3 до 3г и 6м в детските градини, 
в следващата възрастова група до 6 г. липсват скри-
нинги за когнитивно, емоционално и социално функ-
циониране на детето, които биха дали възможност за 
ранна екипна работа, диагностициране, наблюдение 
и проследяване на рисковите случаи, както и предло-

жение за подходящо лечение и работа с детето и се-
мейството.

Съществуващите превантивни програми са общи, а не 
селективни. По-голямата част от тях са изработени на 
базата на международни проучвания, в които Бълга-
рия е участник, а не на национални или регионални 
изследвания. Действащите програми са насочени към 
превенция на зависимостите, хранителните разстрой-
ства и агресивните прояви. Ще подчертаем, че и трите 
вида поведения са видимият завършек на много раз-
лични по своята природа психопатологизиращи про-
цеси. 

Превенцията на тези разстройства не започва през 
юношеството, а много по-рано и се отнася до пси-
хичното структуриране на личността и нейното 
взаимодействие със средата. Програмите за превенция 
са насочени предимно към деца в училищна възраст, 
но за да са ефективни, те трябва да включват работа с 
родителите и общността.

Добро впечатление прави намерението на правител-
ството да разкрие още три детски психиатрични отде-
ления към трите университетски болници в Плевен, 
Стара Загора и Пловдив, както и остро психиатрично 
отделение за юноши към многопрофилна или универ-
ситетска болница в София. За тези проекти, свързани 
преди всичко с диагностика и болнично лечение, има 
предвидени финансови средства.

Смъртност при деца 
от 1 до 9 години

2019 г. –  
0.21 на 1 000,  
запазва се  
спрямо периода 
2016-2018 

2019 г. –  
0.34 на 1 000, 
осезаем ръст  
спрямо 2016-2018

Смъртност при деца  
от 10 до 19 години

система (38) и болестите на органите на кръвообраще-
нието (24).

В регионален аспект през 2019 г. в общо дванадесет об-
ласти коефициентът на детска смъртност е по-нисък от 
средния за страната, като най-нисък е в Смолян – 1,5‰. 
Най-висока стойност на коефициента на детска смърт-
ност е регистрирана в областите Сливен (14,4‰) и Ста-
ра Загора (10,4‰).

Показателят за смъртност при деца от 1 до 9 години за 
2019 г. е 0,21 на 1 000 в тази възрастова група. Така той 
се приближава до нивото от 0,2, което се поддържа три 
години до 2018 година, в която се отбелязва повишение 
на 0,3116. Заложената целева стойност в Националната 
здравна стратегия за тази възрастова група деца е 0,24 
на 1 000. При децата във възрастовата група 10–19 го-
дини обаче се отчита осезаем ръст – от 0,3 през изми-
налите три години (от 2016 до 2018 вкл.), през 2019 г. 
тя достига 0,34, което ни отдалечава от националната 
здравна цел за снижаване на смъртността с тази група 
до 0,28 на 1 000 до 2020 г.117

Макар в по-голямата си част поставените в Национал-
ната здравна стратегия 2020 количествени цели за 
снижаване на детската смъртност да са изпълнени, не 
се отчита подобрение по отношение на значителните 
регионални различия. Това е индикатор, че липса-
та на политики за преодоляване на съществуващите 
„социални неравенства по отношение на достъпа на 
жените, особено от уязвими групи, до квалифицирани 
медицински услуги по време на бременността, ражда-
нето и постнаталните грижи, генерират допълнителни 

здравни рискове с дългосрочни последици“, отчетени 
при изготвянето на стратегията.

Случаи на COVID-19 сред децата  
през 2020 г.
По данни на Министерството на здравеопазването118 в 
България от март 2020 г. до 7 януари 2021 г. от COVID-19 
са починали 5 деца – едно във възрастовата група 0-1 
година и по две във възрастовите групи 7-13 и 14-17 го-
дини. 8 деца са отчетени като лекувани в Интензивен 
сектор, а при 412 се е наложило болнично лечение. 
Всички доказани случаи на COVID-19 при деца за посо-
чения период са общо 5 506.
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Употреба от деца на наркотични вещества и мерки  
за ограничаване на достъпа до тях

По данни от представеното проучване на ESPAD (Евро-
пейски училищен изследователски проект за алкохол и 
други наркотици)119, извършено сред ученици на въз-
раст 15-16 години, 19% от запитаните у нас са признали, 
че поне веднъж в живота си са опитвали някакъв вид 
наркотично вещество, при средно 17% в останалите 
34 държави. 17% са опитвали канабис, 2,6% екстази, а 
3,1% и 2,2% – съответно, амфетамин и метаамфетамин. 
Въпреки че последните два резултата са едни от най-ви-
соките сред всички държави, авторите на проучването 
отбелязват, че при предходното проучване резултатите 
за България са били значително по-обезпокояващи, а 
именно – с 30% признаващи за употреба на наркотици 
срещу 19% сега, което е повод да се отбележи тенден-
ция на лек спад в употребата на наркотични вещества 
веднъж в живота сред тази възрастова група.

Според Европейския доклад за наркотиците от 2020 
г., канабисът е наркотичното вещество, употребявано 
най-често от всички възрастови групи. Според оценки-
те в доклада 8,3% от хората на възраст от 15 до 64 г. в 
България са опитвали канабис поне веднъж в живота 
си, докато 10,3% от младите хора на възраст от 15 до 
34 г. са употребили през последните 12 месеца. Що се 
отнася до България, канабисът продължава да се кон-
сумира от най-младите: във възрастовата група 16-34 
години. В тази група е най-голямата консумация на нар-
котични вещества.

Интересът към канабиса е засилен през пубертета и 
юношеството, когато желанието за експериментиране 
е голямо. Данните от изследвания на национално рав-
нище сочат, че канабисът е най-често употребяваното 
незаконно психоактивно вещество сред младите хора в 
България. Според данни на Националния фокусен цен-
тър за 2018 година, 21% от учениците от ІХ до ХІІ клас 
поне веднъж в живота си са пушили канабис, а 8,7% – 
хашиш. През последните 30 дни поне веднъж са употре-
били канабис 11,1% от учениците, а хашиш – 3,4%. През 
последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са 
употребявали канабис 2,5% от тази възрастова група. В 
по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за 

Употреба на наркотици сред ученици на възраст 15-16 години
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канабис

Употреба на наркотици през 2020 г.

първа употреба на някакво наркотично вещество, от-
ново изпъква употребата на канабис – 10,9% от анкети-
раните. В най-ранна възраст (под 13 години) най-често 
учениците в страната започват да употребяват отново 
канабис – 1,7%.

Основно притеснение и през последната година остава 
употребата на нови психоактивни вещества сред деца-
та120, сред които доминиращи са синтетичните канаби-
ноиди (т.нар. „друсана трева“, „билка“ и др.), които често 
предизвикват епизоди на насилие и агресия от страна 
на употребилите ги.

По данни на Националния център по обществено 
здраве и анализи само за третото тримесечие на 2020 
г. през болниците в страната заради остри интоксика-
ции (отравяне), свързани с употребата на наркотици и 
алкохол, са преминали общо 396 деца, от които 176 на 
възраст до 15 г., като 61 от тях са били приети в болница 
заради употреба на наркотици (от тях 36 на възраст до 
15 г.), а 31 – заради комбинирана употреба на алкохол и 
наркотици (от тях 22 на възраст до 15 г.)121.
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С Решение № 528 от 30.07.2020 г. Министерският съвет 
прие Национална стратегия за борба с наркотиците 
(2020-2024), в която е заложено насочването на усили-
ята на държавната политика в сферите на селективна 
и индикативна превенция, както и към програми за 
лечение и психосоциална рехабилитация. Отбелязано 
е, че навлизането на нови психоактивни вещества и 
по-засилената употреба на стимуланти и канабис, из-
исква разработването на насоки за превенция, лечение 
и рехабилитация, съобразени с видовете и начините 
на употреба, включително и подходи, насочени към 
малолетни и непълнолетни. С приемането на Нацио-
налната стратегия на практика трябва да стартира и 
прилагането на национални програми за превенция 
на употребата на наркотични вещества в училищата. 
Именно в резултат на приетата Стратегия, Министер-
ството на образованието реагира своевременно и из-
прати указателни писма към Регионалните управления 
на образованието в страната122, с които ги уведоми, че 
националните програми за превенция на употребата на 
наркотични вещества в училищна среда са утвърдени 
за изпълнение и ще се прилагат за два училищни етапа – 
от 5 до 7 клас и от 8 до 11 клас. Преди стартиране на 
прилагането на програмите специалисти от училищата 
ще бъдат задължително обучени за работа с тях.

Проблемът с необходимостта от предоставяне на ле-
чение и психосоциална рехабилитация на малолетни и 
непълнолетни лица, злоупотребяващи с наркотични ве-
щества, е установен още от 2011 година и към настоящия 
момент въвеждането на възможност за предоставяне на 
интегрирани здравно-социални услуги чрез Закона за 
социалните услуги ще даде възможност да се удовлетво-
рят нуждите и на тази целева група123  посредством пре-
доставяне на специализирана подкрепа чрез дейности 
от сферата на здравните грижи и социалните услуги, като 
подкрепата ще се осигурява от медицински специалисти 
и от специалисти, които предоставят социални услуги.

Законът за социалните услуги дава възможност за пре-
доставяне на интегрирани здравно-социални услуги за 
лечение и психосоциална рехабилитация на малолетни 
и непълнолетни лица, злоупотребяващи с наркотични 
вещества. За съжаление, отлагането на влизането му в 
сила, считано от 1 юли 2020 година, допълнително за-
бави развиването и прилагането на този тип толкова 
необходими услуги.

През 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
по договор се финансира изграждането на шест нови 
центъра за специализирана здравно-социална грижа 
за деца с високорисково поведение и потребност от 
специални здравни грижи с капацитет от 28 места, като 
отново обаче, целевата група на деца, експеримен-

тиращи и злоупотребяващи с наркотични вещества, 
не е обособена като такава и респективно отново 
тези млади хора остават встрани от системата на 
предоставяне на специализираните услуги, от кои-
то се нуждаят. Към момента децата, злоупотребяващи 
с наркотични вещества, се насочват основно към кон-
султации от психиатър и/или клиничен психолог, без да 
имат възможност от получаване на специализирани и 
дългосрочни медицински и последващи социални гри-
жи, услуги, проследяване и подкрепа.

В приетата Национална стратегия за борба с наркоти-
ците (2020-2024) и заложеното развитие на дейности за 
селективна и индикативна превенция, с развитие и по-
добряване на телефонното консултиране и насочване 
по въпросите на зависимостта към наркотични вещества 
чрез въвеждане на иновативни методи и технологии за 
достигане до целевата група чрез откриване на автома-
тична телефонна линия124. Въпреки логичното очакване, 
че ще бъде подкрепено развитието и продължаването на 
дейността на съществуващата от 12 години и натрупала 
опит и експертиза Национална информационна линия за 
наркотиците, алкохола и хазарта125, това няма да се случи 
и ще бъде разкрита автоматична телефонна линия, която 
ще се поддържа от Превантивно-информационните цен-
трове на областно ниво в страната.

Стартирането на национални програми за превенция 
на употребата на наркотични вещества в училищна сре-
да е стъпка в правилната посока, но програмите трябва 
да обхващат всички възрасти и класове, най-вече деца-
та в детска градина, както и тези от 1 до 4-ти клас, тъй 
като това е периодът, в който се формират уменията за 
здравословен начин на живот, асертивност и себеизра-
зяване. Превантивната работа с деца в тази ранна въз-
раст дава най-високи резултати по отношение на ефек-
тивност.

Не на последно място, в Националната стратегия за 
борба с наркотиците (2020-2024) отново липсват про-
грами за работа с родители, както и такива, насочени 
към социално изключени и труднодостъпни общности.

Зависимостта е психично разстройство със сложна био-
психосоциална генеза и хронично-рецидивиращ ход на 
протичане и пристъпването към лечение и психосоци-
ална рехабилитация не е бърз и закономерен процес. 
Когато не съществуват специализирани услуги за деца, 
злоупотребяващи с наркотични вещества, и не се взе-
мат навременни мерки за предотвратяване на вредни-
те последици, се повишава рискът не само от развиване 
на зависимост и трайни соматични увреждания, но и от 
криминални прояви, инфекциозни заболявания и мар-
гинализация.

396 деца

приети в болница заради остри интоксикации поради употреба  
на наркотици и алкохол за третото тримесечие на 2020 г.

176 61

31
на 
възраст 
до 15г.

употреба на 
наркотици

комбинирана употреба 
на алкохол и наркотици
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Тютюнопушене и употреба на наргиле от деца

Тютюнопушенето при децата продължава да е сери-
озен проблем. Това показват и данни от проведеното 
през 2019 г. сравнително международно изследване за 
употребата на алкохол, цигари и наркотици сред 16-го-
дишни ученици от европейските страни в рамките на 
Европейски училищен изследователски проект за ал-
кохол и други наркотици (ESPAD). България се включва 
за шести път в това проучване (1999, 2003, 2007, 2011, 
2015, 2019).

Разширяват се алтернативните възможности за пушене, 
които представят нов сценарий на прием на никотин.

За България прави впечатление по-големият ръст на 
пушене в сравнение със средните данни за Европа и 
по-висок ръст на пушене при момичетата.

По-важните резултати за 2019 г. за Европа и България 
са следните:

 употреба на цигари поне веднъж през живота – за 
Европа 41%, за България 50%, като момчета 45%, моми-
чета 54%;

 употреба на цигари поне веднъж през последните 
30 дни – за Европа 20%, за България 32%, като момчета 
27%, момичета 36%;

 ежедневна употреба на цигари – за Европа 10%, за 
България 22%;

 ежедневна употреба на цигари на 13 г. или по-рано 
– за Европа 2,9%, за България 5,8%;

 употребата на електронни цигари за България поне 
веднъж през последните 30 дни – момчета 14%, моми-
чета 13%;

 ежедневна употреба на електронни цигари през по-
следните 30 дни за България – 2,5%.

Данните от проучването могат да се използват като от-
правна точка за разработване на програми за превен-
ция на злоупотребата с наркотици, алкохол и цигари 
сред младите хора.

2020 беше последната година от прилагането на На-
ционалната програма за превенция на хроничните не-
заразни болести 2014-2020 г., през която следваше да 
се направи обстоен анализ на постигнатото и да се пре-
цени дали има реално намаляване на тютюнопушенето 
както сред децата, така и сред възрастните. За съжале-
ние, до края на 2020 г. такъв анализ не е публикуван. 
Със заповед на министъра на здравеопазването е съз-
дадена работна група, която да разработи до 15 март 
2021 г. подобна програма за периода 2021-2025 г. 

И през 2020 г. не се почувства реалното финансиране на 
националните програми за ограничаване на употреба-
та на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотреба-
та с алкохол и недопускане употребата на наркотични 
вещества, използвайки едно на сто от средствата, по-
стъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютю-
невите изделия и спиртните напитки. Липсва систем-
ност при провеждане на национални информационни 

кампании, няма създадени действащи възможности за 
превенция на пропушването сред децата или за по-лес-
ното отказване. Министерството на здравеопазването 
не поведе борба за пълната забрана на рекламата, коя-
то влияе най-вече върху децата.

По повод Световния ден без тютюнопушене Минис-
терството на здравеопазването в партньорство с Реги-
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здравословно хранене

Адекватният хранителен прием представлява детерми-
нанта за оптимален растеж, здравен статус и поведен-
ческо развитие по време на кърмаческата и ранната 
детска възраст. Проблемите, свързани с храненето на 
кърмачетата, показват, че за сметка на високата чес-
тота на кърмене през неонаталния период при децата 
– 86,3%, се наблюдава нисък процент (9,9%) на деца с 
начало на кърмене през първия час след раждането, 
съгласно препоръките на СЗО и УНИЦЕФ; все още е 
нисък процентът на изключително кърмени деца до 
4-6-месечна възраст (21,7%); ниска е и продължител-
ността на кърмене. При децата на 1-6 години, кърме-
ни до 1 месец, са 13,6% от кърмачетата, до 2 месеца 
– 10,5%, а до 6 месеца са кърмени 7,4 % от кърмачета-
та. Ранно включване на плодов сок се наблюдава при 
87,3% от кърмачетата до 6-месечна възраст. 

Оценката на хранителния статус на децата от 1 до 5 го-
дини на базата на индекси и стандарти на СЗО установи, 
че е относително висок делът на децата с изоставане в 

оналния офис на СЗО в България, Българския червен 
кръст, Националния център по обществено здраве и 
анализи, регионалните здравни инспекции и неправи-
телствени организации, които работят по превенци-
ята на употребата на тютюневите изделия, реализира 
Национален конкурс за плакат на тема „Да говорим 
открито за последствията от тютюна“, посветен на пре-
венцията на тютюневата зависимост. Включиха се уче-
ници IX–XII клас от всички средни общообразователни 
училища, студенти от всички курсове на висшите учеб-
ни заведения и докторанти. С грамоти и предметни на-
гради бяха отличени 21 проекта. Наградените плакати 
са публикувани на интернет и Фейсбук страниците  
на МЗ, като с тях ще бъде организирана пътуваща из-
ложба.

Единствените законодателни промени, свързани с 
ограничаване на тютюнопушенето сред децата, бяха 
приети от Народното събрание на 11.11.2020 г. с проме-

ни в Закона за закрила на детето, предложени от група 
депутати от ПП „Воля“. 

Промените са свързани със забрана на употребата от 
деца на тютюневи и свързани с тях изделия и изделия 
за пушене, различни от тютюневи изделия. За послед-
ните бе прието и ново определение, което включва 
вещества, субстанции и изделия на базата на растения, 
билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат 
да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагрява-
не, изпаряване или друг процес, както и растения и ве-
щества, забранени със Закона за контрол върху нарко-
тичните вещества и прекурсорите, т.е. всички видове 
изделия – и конвенционалните цигари, и електрон-
ните, и нагреваемите, и наргилето. 

Определени бяха наказания и за тези, които допускат 
употребата от деца. Остава да се проследи реалното 
прилагане на приетите промени и ефектът от тях.

Ранното въвеждане на прясно мляко (при 
45,9% от кърмачетата) увеличава риска 
от алергии и автоимунни заболявания, 
желязодефицитна анемия и натоварване 
на бъбречната функция на кърмачето.126

ръста за съответната възраст (7,0%). Процентът на деца-
та с поднормено тегло е нисък (1,9%), а относителният 
дял на децата с наднормено тегло е висок (8,3%). Отно-
сителният дял на децата от двете възрастови групи (от 
1 до 3 г. и от 3 до 5 г.) със затлъстяване е съответно 4,4% 
и 5,1%. Значителен дял на децата от 1 до 5 години са с 
възможен риск за свръхтегло (17,1%).

проблемите, 
свързани с 

храненето на 
кърмачетата

при децата 
на 1-6 години

висока честота на кърмене през 
неонаталния период при децата 

начало на кърмене през първия 
час след раждането

изключително кърмени деца до 
4-6 месечна възраст

кърмене до 1 месец

кърмене до 2 месеца 

до 6 месеца

86,3%

9,9%

21,7%

13,6%

10,5%

7,4%

Кърмене
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1,9% 1,6% 8,3% 30,1%17,1
деца с 

поднормено 
тегло

деца с 
поднормено 

тегло

деца с 
наднормено 

тегло

деца с 
наднормено 

тегло

деца  
с риск за 

свръхтегло

Оценка на хранителния статус на деца 
от 1 до 5 години 

Оценка на хранителния статус на деца 
от 5 до 19 години 

Оценката на хранителния статус на децата от 5 до 19 
години на базата на индекси и стандарти на СЗО устано-
ви относително нисък дял на деца с изоставане в ръста 
за съответната възраст (2,3%); нисък процент на деца 
с поднормено тегло (1,6%) и висок относителен дял 
на децата с наднормено тегло (30,1%)127. Относителни-
ят дял на децата от трите възрастови групи (на 5-9 г. и 
на 10-13 г. и на 14-18 г.) със затлъстяване е съответно 
12,6%; 15% и 5,6%.

Въпреки известното подобрение след 2007 г., все още 
продължават неблагоприятните характеристики в хра-
ненето на кърмачетата. При част от децата от 1 до 5 го-
дини проблем представлява изоставането в растежа. 

Тревожна е значителната честота на наднорменото те-
гло при децата от всички възрастови групи, което съз-
дава повишен риск от поява на заболявания като въз-
растни.

Осигуряването на здравословното хранене на децата 
в България е приоритетна дейност на Министерството 
на здравеопазването. В рамките на Националната про-
грама за превенция на хроничните незаразни болести 
2014-2020 е залегнала цел в областта на основен фак-
тор хранене за намаляване на риска от хронични неин-
фекциозни болести до 2020 г., а именно: „Запазване без 
увеличение на относителния дял на децата със затлъс-
тяване“.128

През 2020 г.в рамките на програмата е проведен ра-
ботен семинар с РЗИ от цялата страна за обсъждане 
прилагането на актуализираното законодателство 
за здравословно хранене в организирани детски ко-
лективи. Представени бяха новите елементи в акту-
ализираната Наредба № 1 от 2018 г. за физиологич- 
ните норми на хранене на населението (обн., ДВ, 
бр. 11 от 2018 г.), актуализираната Наредба на МЗ за 
здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в 
детските заведения (Наредба № 6 от 10 август 2011 г., 
обн. ДВ бр. 65 от 23 август 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.87  
от 5 ноември 2019 г.), която регламентира изисква-
нията за здравословно организирано хранене на де-
цата в тази възраст. Допълнително беше представен 
Сборник рецепти и ръководство за здравословно 
хранене на деца от 3 до 7 години в детските заведе-
ния, включващ 420 рецепти и примерни седмични  
менюта по сезони. Сборникът е утвърден от МЗ за 
внедряване на съвременните здравословни прин- 
ципи в организираното хранене на децата в тази въз-
раст. 

В обектите, където пребивават деца със здравослов-
ни проблеми, нуждаещи се от диетично хранене, ме-
нюто се консултира със специалисти за прилагане на 
изискванията за диетично хранене в зависимост от 
заболяванията на децата. При подходяща комбина-
ция на рецептите и където са необходими известни 
корекции, може да се състави подходящо меню за 

различни заболявания. Сборникът може да се из-
ползва при деца с глутенова непоносимост и цьо-
лиакия, тъй като всички рецепти, които съдържат 
зърнени храни с глутен, имат свои безглутенови ал-
тернативи129.

През 2020 г. беше изменена и допълнена Наредбата за 
условията и реда за прилагане на схеми за предоста-
вяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни про-
дукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ 
и Схема „Училищно мляко“ (обн. ДВ бр. 77 от 4.10.2016 
г., изм. и доп. , бр. 55 от 19.06.2020 г.). Съгласно Чл. 12. 
(3) т 3. училищата трябва да осигурят информация 
на родителите за участието на учебното заведение 
в съответната схема, за доставчиците по съответна-
та схема и за графика на раздаване на съответните 
продукти; информацията се публикува на интернет 
страницата на учебното заведение или се поставя на 
видно място около входа на учебното заведение. Тази 
наредба дава възможност на родителите на децата 
от съответното училище да участват в определя-
нето на вида на безплатната закуска, като основна 
или подкрепителна.

Остава отворен въпросът за качеството на храни-
те, доставяни от фирмите, спечелили конкурсите за 
доставка на храни за организираното хранене на 
деца и ученици, както и за цената на купона в орга-
низираното хранене на децата и учениците.
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Утвърждаване на модел на здравни медиатори като предпоставка 
за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвими групи

През 2020 г. мрежата от здравни медиатори се разши-
ри с нови 15 работни места. Работещите здравни ме-
диатори в страната през 2019 г. бяха 245 в 130 общини 
в 27 области, а за 2020 г. бяха утвърдени 260 работни 
места за здравни медиатори в 137 общини. Профе-
сията здравен медиатор беше въведена в България 
от граждански организации през 2001 г. като инова-
тивна практика за подобряване достъпа до здравни 
грижи и повишаване на здравната култура на уязвими 
групи. Здравните медиатори са назначени на работа 
към общините чрез делегиран бюджет и обслужват 
квартали и/или населени места, в които живеят уяз-
вими общности; избират се с прозрачна процедура 
за подбор и преминават през обучение в медицински 
университет за придобиване на професионална ква-
лификация.

След като през 2019 г. дейността на здравните меди-
атори беше включена в Закона за здравето (чл. 29), 
на 25 август 2020 г. в „Държавен вестник“ бе публи-
кувана Наредба №1 за изискванията за дейността на 
здравните медиатори. Наредбата е разработена от 
работна група под ръководството на Министерство-
то на здравеопазването, с участието на експерти от 
НССЕИВ към Министерския съвет, Министерството 
на финансите, Медицински университет – София, На-
ционално сдружение на общините в България, РЗИ, 
областни и общински администрации, Национал-
на мрежа на здравните медиатори и НПО, свързани 
с утвърждаване на модела на здравния медиатор в 
страната. Наредбата регламентира утвърдените до 
момента добри практики в областта на подбора, обу-
чението, практическата дейност на здравните меди-
атори и отчетността. Тя е предпоставка за запазване 
на високото качеството на здравно-медиаторната 
програма в България.

Наред с институционализирането на професията на 
национално ниво, програмата е изправена пред не-

малко предизвикателства и рискове на местно ниво. 
През 2020 г., която беше белязана от пандемията от 
COVID-19, здравните медиатори се оказаха на първа 
линия в усилията за прилагане на противоепидемич-
ните мерки в обособените ромски квартали – в пър-
вите месеци на годината те работеха на терен без ка-
квито и да е осигурени предпазни средства. 

Вследствие на активността на Национална мрежа на 
здравните медиатори (НМЗМ) и организираните кам-
пании за фондонабиране, подкрепа от донори и даре-
ния, за всички работещи в страната здравни медиато-
ри бяха осигурени пълни комплекти лични предпазни 
средства (маски, ръкавици, предпазно облекло, шле-
мове и др.), дезинфектанти и информационни материа- 
ли. За съжаление, след изчерпване на осигурените от 
НМЗМ количества, в редица общини здравните ме-
диатори продължиха да изпитват липса на предпаз- 
ни средства, изправени пред втората вълна на епиде-
мията.

Положителна стъпка от страна на Министерството на 
здравеопазването през 2020 г. беше осигуряването 
на възможност здравните медиатори да получат по 
проект на ОП РЧР допълнително възнаграждение за 
работата си в условия на COVID-19 за периода от март 
до декември. За съжаление, значителен брой общини 
отказаха да изплащат тези възнаграждения или ги из-
платиха само за няколко месеца.

С малки изключения, общините не събират систе-
матично и не анализират данните от отчетите на 
здравните медиатори, не използват събраната от тях 
информация като база за разработване на местни 
политики. Министерството на здравеопазването из-
исква годишни отчети за дейността на здравните ме-
диатори, но засега без да анализира данните. Практи-
чески липсва мониторинг на програмата за здравните 
медиатори.

работещи здравни медиатори в страната

   2019               2020

245

в 130 
общини

260

в 137 
общини



78

Какво трябва да може/знае  
и как трябва да се държи един детски лекар?

  ,
,Трябва да се държи търпеливо.“

  ,
Трябва да бъде  

приятелски настроен.“

  ,
„Да не е винаги сърдит и начумерен, защото 

по този начин ще плаши децата.”

  ,
„Трябва да може да накара детето да се 

чувства комфортно, обичано и щастливо, 
дори и в най-тежките за него моменти“,

  ,
„Трябва да задава някои въпроси  

по друг начин, така че да са  
по-разбираеми за детето.“

  ,
„Да осигури грижа за 
 психиката на детето  
и родителското лице.“

  ,
„Да обича професията си,  

да бъде дружелюбен и да може да 
предразполага децата  
да се чувстват добре.”

  ,
„Трябва да е весел,  

да може да успокоява децата.“

  ,
„Трябва добре да разбира децата,  

тяхното развитие и болести,  
да може да се справя в спешни ситуации  

и да умее да общува с пациентите си.”

  ,
„Да познава чувствата на всяко едно дете 
в дадена ситуация и да знае как да обясни 

проблема и на детето, и на родителя. 
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се гарантира построяването на Национална 
многопрофилна детска болница, която да отговаря 
на съвременните международни стандарти и да пре-
доставя висококачествена здравна грижа на всички 
нуждаещи се деца;

 Да се повиши качеството на здравните услуги и 
достъпа до тях с цел редуциране на детската смърт-
ност до средни нива за ЕС;

 Да се развие мрежа от услуги за детско и юно-
шеско психично здраве – отделения или центрове, в 
които да се извършва диагностика и извънболнично 
лечение; взаимодействие със специалисти от соци-
алната и образователната сфера; работа с родители 
и провеждане на селективни превантивни програ-
ми;

 Да се разработи специална програма за насър-
чаване и развиване на млади медицински специали-
сти в областта на детското психично здраве;

 Да се разработи механизъм за осигуряване на 
устойчиво финансиране на неправителствени орга-
низации, обединяващи професионалисти в областта 
на детското психично здраве, които имат капацитет 
да провеждат селективна превенция, клинична пси-
хологична оценка и психотерапевтично лечение на 
деца с психични проблеми, както и да консултират и 
съпровождат техните семейства;

 Да се осигури функционирането на програми за 
превенция на употребата на наркотични вещества в 
труднодостъпни общности и/или общности в риск от 
социално изключване;

 Да се развият достъпни услуги за консултиране 
и насочване на родители по въпросите на зависи-
мостта, включително и на възможности за телефон-
но и онлайн консултиране от специалист;

 Да се развият специализирани интегрирани 
здравно-социални услуги за деца, злоупотребяващи 
с наркотични вещества;

 Да се премахне външната реклама на тютюневи 
и свързаните с тях изделия (вкл. цигари и нагрева-
еми тютюневи изделия, както и аксесоарите към тях), 
както и излагането им на видимо място в местата за 
продажба;

 Да се създадат достъпни и подкрепящи услуги, 
които информират, консултират и осигуряват достъп 
до качествено и здравословно хранене за всички 
малки деца, бременни жени и майки в уязвима си-
туация; да се задълбочи и осъвремени подкрепата, 
която ОПЛ осигуряват за бременни, малките деца и 
майките по тези въпроси;

 Да се актуализират наредбите за здравословно 
хранене децата от 0 до 3 години и за здравословно 
хранене на учениците.
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ОБрАзОВАНИЕ

ДОБър 3,71

Въпреки сравнително бързото преминаване към 
дистанционно обучение в началото на пандемията, 
до края на календарната годината останаха 
проблемите с липсата на цялостен обхват на 
всички групи ученици, недостига на електронни 
устройства, липсата на подкрепа за децата със 
специални потребности, децата от маргинализирани 
групи, които нямат подходяща домашна среда за 
учене. В същото време дистанционното обучение не 
бе оползотворено достатъчно успешно за развиване 
на умения на 21 век и на дигитална и медийна 
грамотност. Огромна част от тежестта на новата 
ситуация падна върху учителите, без да им бъде 
оказана необходимата подкрепа. 

Правителството не успява да проведе дебат и да кому-
никира ясна визия за развитието на образованието в 
България. Въпреки заявената политическа воля, пред-
приетите мерки чрез различни национални програми 
и нормативни документи и осигуреното финансиране, 
елементите в системата не сработват в полза на качест-
веното образование и развитието на всяко дете. Обра-
зователната система не успява съществено да спомог-
не за преодоляване на разделението и неравенствата 
в обществото.

Макар и през последните години да предприема после-
дователни мерки за осъвременяване на образованието 
като превенция на отпадането от училище, приобщава-
не на различни групи деца според специфичните им 
потребности, развиване на STEM обучението, разви-

ване на дигитални компетентности у деца и учители, 
подобряване на образователната среда и други, пра-
вителството не успява да приложи цялостен подход 
чрез политики, които да подкрепят образователната 
система в преодоляване на неравенствата и даване на 
шанс на всяко дете. Това ясно пролича през 2020 г., ко-
гато пандемията от COVID-19 изправи образователните 
лидери пред нови предизвикателства. Общественият 
скептицизъм към възможностите на системата да се 
адаптира и твърде централизираният подход от мер-
ки в началото на кризата затрудниха цялостното функ-
циониране на училищата и детските градини, макар и 
те сравнително бързо, спрямо други европейски дър-
жави, успяха да преминат в обучение в дигитална сре-
да. Директорите и учителите бяха оставени сами да се 
справят с комуникацията, свързана със страховете на 

 
 „Образователната ни система в момента под формалността си 
крие два различни свята, които много се различават. Първият 
свят е на тези училища, в които се случва истинско учене и 
всички деца присъстват редовно. Вторият свят е на тези учи-
лища, в които от документална гледна точка всичко изглежда 
изрядно, но в които – особено в късен среден етап и в гимназия, 
почти не съществува посещаемост и учебен процес. Проблемът 
е много голям и смятам, че нито правителството, нито общините, 
в които има такива училище, правят достатъчно, за да го решат. 
Оправданието в училище често е – „Не пишем отсъствия или 
двойки, за да не загубим финансиране или за да не ядосаме ро-
дители, които да ни заплашват.“ Това е един огромен провал на 
държавата. Хиляди върху хиляди деца ежегодно излизат с фор-
мално образование, но на практика неграмотни. Това силно ще 
удари развитието на държавата ни в следващите десетилетия.“

(Анкета Бележник 2021)

 
 „Правото на образование е не само правото на достъп до обра-
зование, но и правото да се получи качествено образование.“

UNICEF България

Осигуряване на равен достъп до качествено  
предучилищно и училищно образование за всички деца
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родителите, организацията на училищното простран-
ството, организирането на учебните дейности, адапти-
рането на програмите в ситуация на присъствено или 
онлайн обучение. 

МОН изготви протоколи със задължителни и препо-
ръчителни мерки към всяко училище, но на по-късен 
етап през летния период на ваканция не се положиха 
достатъчно усилия от страна на институциите да се пла-
нира предстоящата учебна година, за която беше ясно, 
че ще премине изцяло под знака на пандемията и дис-
танционното обучение и да се надгради постигнатото 
през пролетта. Новата учебна година започна най-вече 
с насоки за медицинската страна от въпроса с панде-
мията и почти никакви насоки за образователната. Бяха 
пропуснати възможности за преразглеждане на учеб-
ните програми, дълъг преговор в началото на учебната 
година, консултации с учителите за намаляване теми-
те за нови знания, подкрепа на учениците и учителите 
за преодоляване на ефекта от дългия престой у дома. 
Не се оползотвори моментът да се създаде гъвкавост 
в системата и тя да премине по същество към нови 
форми на дигитализирано преподаване, а не просто да 
прехвърли старите аналагови методи към електронни-
те канали на комуникация.

В същото време локален подход спрямо преминаването 
в дистанционно обучение беше позволен на по-късен 
етап след началото на учебната 2020/2021 г. и той много 
често не беше в синхрон с налаганите от Националния 
оперативен щаб ограничения, което направи прекъсва-
нията в присъственото обучение на някои випуски не- 
нужно дълги и несъобразени с конкретната ситуация в 
даденото училище. Това е особено валидно за училища-
та с малък брой ученици извън големите градове. 

България, макар и неголяма страна, има огромни раз-
личия в средата на живот на децата. 

50% от образователните медиатори спо-
делят, че „финансовите затруднения, пред 
които са изправени семействата от уязви-
мите групи и гладът са изтласкали образо-
ванието на заден фон като приоритет“130. 

Трудно е да се осигури качество на ученето на места, 
където не са задоволени базисните потребности на 
децата от храна, дом и сигурност. Наблюдава се и съ-
средоточаване на деца с ниски резултати в определени 
училища, понякога в комбинация с деца със специални 
образователни потребности. Немалка част от децата 
живеят отделени от родителите си и това също влияе 
върху образователния им успех. Тези фактори очерта-
ват една самотна роля на учителите в осигуряването на 
качествено образование.

През 2020 г. се влошиха вече съществуващите образо-
вателни и социални неравенства в страната. Най-тежко 
това се отрази на:

 Децата, живеещи в трудни икономически и со-
циални условия. От една страна, много от тези деца 
нямат достъп до технически средства, от друга страна 
споделят общо пространство с братя и сестри, а често 
и родителите не могат да им помогнат по време на уче-
нето вкъщи. 

 Децата с ментални и поведенчески дефицити. 
Поради недостатъчните технически умения, дефицита 
на внимание и ограничения достъп до допълнителни 
образователни услуги, много от тях се върнаха назад 
в образователните си постижения. Някои от тези деца 
все още са настанени в институции и прекараха цялото 
време на пандемия в тях.

 Деца от семейства, връщащи се от чужбина. Бро-
ят на тези деца, според образователните медиатори, 
расте. Те срещат трудности с езика, нямат изградени 
трайни приятелства с връстници, трудно се адаптират 
към начина на преподаване и изискванията в българ-
ската образователна система.

 Деца, чиито родители работят и живеят в чуж-
бина или в друг град, а те самите се отглеждат от 
разширеното семейство – баби и дядовци, роднини и 
настойници. Липсата на подкрепа и домашен контрол 
от страна на възрастен носят затруднения при дистан-
ционното учене.

 Децата от професионални гимназии, чието обу-
чение изисква провеждането на учебни практики в 
специални условия.

По данни на УНИЦЕФ 89% от учениците и 97%  
от учителите са участвали в някаква форма на 
дистанционно обучение в периода на затваряне. 

46,2% от учениците  
посочват причина за неучастие липсата на 

достъп до интернет и 30,8% – 
 липсата на необходимата техника 

(компютър, таблет, друго).

89% от учениците  
и 97% от учителите  

са участвали в някаква форма  
на дистанционно обучение  

в периода на затваряне.
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В 34,3% от детските градини не се е провеждала 
никаква форма на дистанционно обучение за де-
цата, като 44,4% от родителите посочват, че децата 
им не са участвали в дистанционното обучение131. 
Голямо предизвикателство пред достъпа до него оба-
че се оказа липсата на технически средства и интер-
нет, както от страна на учениците, така и от страна на 
учителите. 46,2% от учениците посочват като основна 
причини за неучастие липсата на достъп до интернет и 
30,8% – липсата на необходимата техника – компютър, 
таблет или друго. Това в особена висока степен важи 
за децата, живеещи в бедност, многодетни семейства 
и в отдалечени и малки населени места. На 30 ноември 
МОН изнесе данни, че до момента са доставени 7 000-8 
000 устройства и са поръчани около 107 000, което е 
стъпка към осигуряване на достъпа на децата до об-
разование. В началото на декември 2020 г. министърът 
на образованието съобщи, че все още има недостиг на 
близо 100 хиляди устройства, за да се обезпечи на-
пълно дистанционното обучение, като доставката им 
е била забавена заради обществени поръчки. Въпреки 
че към онзи момент са били доставени над 15 000 ус-
тройства, 30 000 ученици са декларирали, че не учат 
заради липсата на подходящо устройство.132 Въпрос на 
бъдещ анализ е доколко невъзможността на ученици-
те да се включат адекватно в ДО се дължи на липса на 
устройства, липса на стабилна интернет връзка, други 
технически пречки или това е съчетание на множество 
фактори. 

При дистанционното обучение ролята на родите-
лите се оказа ключова за успеха на процеса. Спо-
ред анкета на Асоциация „Родители“, проведена сред 
2 145 респонденти133, в началото на пандемията роди-
телите успяха да видят образователния процес по на-
чин, по който не са го виждали досега и това е довело 
до повишаване на оценката към учителския труд. 50% 
от всички отговорили родители заявяват, че разбират 
по-добре трудностите на учителската работа, а 26% по-
сочват, че са започнали да изпитват по-голямо уваже-
ние към учителите. В същото време 15% от родителите 
заявяват, че са разочаровани от работата на учителите. 
В този смисъл опитът и впечатленията на родителите не 
са консистентни и показват, че не всяко училище, клас и 
учител с еднакъв успех прилагат ДО и се възползват от 
позитивите му и все още има голямо поле за надграж-
дане. 

Проучването на УНИЦЕФ-България обаче показва, че 
50% от родителите не знаят как да бъдат полезни на де-
цата си в учебния процес и не успяват да обърнат доста-
тъчно внимание и да подкрепят децата си в обучението. 
Това, заедно с увеличаващия се брой на деца, живеещи 
сами или с по-възрастни роднини, поставя въпроса как 
осигуряваме подкрепата и даваме шанс на тези деца. 
Добра практика на правителството е реализиращата 
се програма на МОН „Участвай и променяй – родителят, 
активен партньор в училищния живот”. В бъдеще може 
да се търси решение през подобни програми родите-
лите да развиват умения за подпомагане на децата си, 
а децата, живеещи отдалечено от родителите, да имат 
възможност за присъствено обучение или работа с 
ментор.

Силно засегнати от пандемията са и децата и младите 
хора със специални образователни потребности.

Само 38,8% от специалистите в сферата 
на приобщаващото образование са про-
дължили заниманията си с всички деца, с 
които са работили преди това. 

Тук много от политиките на правителството, разписа-
ни по-рано в ЗПУО, са противоречиви от гледна точка 
на осигуряване на качествено образование. Прекале-
ната регулация, неясните диагностични препоръки, 
натовареността на учителите и липсата на добре из-
градена връзка между подкрепящите услуги създават 
множество пречки пред шанса за образование на тези 
деца.

Разликата в образователните постижения на децата 
остава висока, както между различните групи деца 
в България, така и спрямо международните стан-
дарти.

Въпреки множеството национални програми в подкре-
па за трудносправящите се деца, като например „Под-
крепа за успех” и „Заедно за всяко дете“ – през 2020 г. 
средните резултати на учениците в България по чете-
не, математика и природни науки не са се подобрили в 
сравнение с резултатите от 2015 г. и остават значително 
под средните за ЕС. Делът на учениците, които не успя-
ват да постигнат резултати на и по-високи от базисното 
второ равнище в основните области четене и природни 
науки, е 47% от всички 15-годишни български учени-
ци, а по математика – 44%. България освен това е сред 
държавите-членки, в които социално-икономическото 
положение има най-голямо влияние върху учебните 
резултати, а териториалната и социалната сегрегация 
е най-ясно изразена: средният резултат по четене на 
учениците от намиращите се в селски райони учи-
лища е със 115 пункта по-нисък от този на учени-
ците в градовете, което е равносилно на 3 години 
училищно образование. Запазва се тенденцията уче-
ниците да се групират според това дали постиженията 
им са ниски или високи, както и в зависимост от соци-
ално-икономическия статус на семействата им. Въпре-
ки че правителството има разбиране и въведе редица 
мерки за справяне с предизвикателствата, свързани с 
качеството и справедливостта на образованието, с цел 
да бъде отбелязан напредък, все още предстои да се ви-
дят резултатите от тях134. В международното изследване 

50% от родителите  
не знаят как да бъдат полезни  
на децата си в учебния процес
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Данни за 4-ти клас с ниво на знания и умения по основни предмети за 2020 г.

най-високо 
равнище

високо 
равнище

средно
равнище

ниско
равнище

Математика 8% 37% 71% 90%

природни науки 15% 44% 71% 87%

на уменията по математика и природни науки – TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) 
учениците от 4 клас в България заемат средните места 
сред 58 държави в света. Данните показват, че 13% от 
четвъртокласниците (при 10% през 2015 г.) нямат мини-
малните знания и умения, които да покрият образова-
телните стандарти по природни науки, а 10% (при 8% 
през 2015) – по математика. По математика най-високо-
то равнище покриват 8% от учениците, високото – 37%, 
средното – 71%, 90% – ниското. По природни науки 15% 
са на най-високото равнище – напреднали. 44% покри-
ват високото равнище, 71% – средното, 87% – ниското. 
Данните за България показват, че социално-икономиче-
ският статус на учениците оказва влияние върху пости-
женията им – колкото по-нисък е той, толкова са по-ни-
ски и постиженията. В България 35% от учениците учат 
в училища с по-висок социално-икономически статус, a 
21% – в училища с по-нисък. Разликата в постиженията 
им е 83 точки по математика и 113 точки по природни 
науки135.

Доклад на Института за изследвания в образование-
то, публикуван през 2020 г.136, показва, че 1/5 от деца-
та имат ниска поведенческа ангажираност, като това 
означава, че са по-малко склонни да участват активно 
в учебния процес и да влагат повече усилия при под-
готовката си за училище. Тези ученици обикновено 
отсъстват от учебните часове, не участват активно в 
учебния процес, не проявяват постоянство и упори-
тост при изпълнението на поставените задачи. 1/4 от 
учениците проявяват ниска емоционална ангажира-
ност, която е свързана с интереса към изучаваното 
учебно съдържание и към процеса на учене, както и 
с чувството им за принадлежност към училището и 
училищната общност. Когато децата имат висока емо-
ционална ангажираност, са склонни да влагат повече 
усилия в обучението си и са по-удовлетворени от това, 
което се случва в училище и в класната стая. 1/3 имат 
ниска когнитивна ангажираност, която е свързана с 
ефективни стратегии за учене, в това число стратегии 

за задълбочено разбиране и осмисляне на учебното 
съдържание, свързването му с процеси и явления от 
реалността, осъществяване на трансфер на знания и 
умения от една към друга предметна област, решаване 
на проблеми и др. Високата когнитивна ангажираност 
предполага и високо ниво на автономия на ученика 
при изпълнението на конкретни задачи. Пандемията 
и преминаването на дистанционно обучение показаха 
важността на връзката, която всяко дете е изградило в 
процеса на учене и уменията за самостоятелно учене 
за постигане на успех.

През 2020 г. професионалното образование и обучение 
бе най-засегнато от дистанционно образование. Не-
възможността да се провеждат реални практики и да 
се усвояват професионални умения понижи качество-
то на обучението. Също така се наблюдава, че в някои 
специалности учебната програма е неактуална, поради 
което (заедно с недостига на квалифицирани учители с 
актуални знания и на необходимата материална база) 
уменията, придобити от зрелостниците, не отговарят 
на нуждите на бизнеса и предприятията.

Пандемията от коронавирус отвори и темите как обра-
зованието поставя актуални въпроси от развитието на 
света и как подготвя младите хора за решаването им. 
Новият доклад PISA 2018 Global Competence137, който 
представя данни за способността на младите хора да 
се справят в съвременния свят, констатира, че бъл-
гарските ученици не са добре запознати с глобалните 
проблеми и не са много ефективни в намирането на 
идеи за справянето с тези проблеми. Същото проуч-
ване казва, че българските ученици на 15-годишна 
възраст нямат склонност да изслушват различни 
гледни точки и да ги приемат. Сред негативните за-
ключения за българските ученици в доклада е и че те 
не проявяват уважение към чужди култури и не показ-
ват любопитство към тях. Като положителна тенденция 
проучването посочва, че огромен брой подрастващи – 
над 70 на сто – владеят чужд език, различен от този, 
на който се говори в дома им. Също така показва, че 

Разликата в постиженията им е 

83 точки по математика и 

113 точки по природни науки.

35%

от учениците учат 
в училища с по-
висок социално-

икономическият статус

21%

от учениците учат 
в училища с по-
нисък социално-

икономическият статус
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превенция на преждевременното отпадане от училище  
и устойчивост на обхвата в задължително образование

Правителството ясно дефинира проблема с обхвата и 
преждевременното отпадане от училище като прио-
ритет. Създаването и поддържането на Механизъм за 
съвместна работа на институциите по обхващане, както 
и дейностите по проект „Подкрепа за успех”, са стъп-
ки в правилната посока. Похвални са целенасочените 
усилия за откриване и връщане на децата към училищ-
ния живот, като към втория учебен срок на 2019/2020 
г. броят на необхванатите е 40 495, като от тях 21 094 
не са намерени от екипите на посочения постоянен 
или настоящ адрес. Делът на необхванатите ученици 
през 2019/2020 учебна година намалява почти два пъти 
в сравнение с 2018/2019 година – от 8,47% на 4,73%. 
Върнатите и задържани деца и ученици в образова-
телната система в резултат на действията на екипите за 
обхват до началото на втория учебен срок на учебната 
2019/2020 година са 10 164138.

Ключов елемент от решаването на проблема обаче е раз-
бирането, че  „Отпадащ ученик е този, който има наруше-
на връзка с училището и училищната общност, поради 
което е застрашено оставането му в обхвата на училищ-
ната мрежа”139. Този ученик е, в по-слабо или по-силно 
изразена степен, в процес на отслабване, загубване на 
връзката с училището поради сложен комплекс от соци-
ални, педагогически, психологически и други причини. 
Основен показател, чрез който един ученик може да се 
характеризира като отпадащ, е нередовното посещава-
не и съпровождащото нарастване на отсъствията. 

Проблемът с отпадането обаче е неразривно свързан и 
с проблема с бедността – не толкова, защото децата ня-
мат учебници и таблети, а защото липсва жизнена перс-
пектива, в която образованието да бъде видяно като 
дългосрочна инвестиция в бъдещето. Разработените 
инструменти по проект „Подкрепа за успех“ за дифе-
ренциране на работата с учениците в риск от прежде-
временно напускане са добри ориентири за индивиду-
ална подкрепа и наваксваща работа в малки групи, но 
е добре в бъдеще да се търсят програми и механизми, 
които позволяват самите деца да избират познанието 
и емоционално да се свързват с ученето. В този смисъл 
мерките на МОН адресират само някои от причините, 
и то най-вече тези, свързани с липсата на родителски 
капацитет и допълващи програми за наваксване. Меха-
ничното връщане на децата в училище и включването 
в наваксващи програми на принципа „повече от съ-
щото”, не решават комплекса от причини за отпадане. 
Допълнителното финансиране за училища, работещи с 
рискови от отпадане деца, е добра мярка, която обаче 
трябва да бъде придружена с подкрепа за иновации в 
подкрепящите стратегии; методики за диагностика на 
причините, довели до подобно състояние; индивиду-
ална интервенция спрямо резултатите от диагностика-
та, планиране на постепенна адаптация и свързаност с 
училищната общност и процесите в нея.

В образователната системата има ресурси, които могат 
да бъдат по-ефективно използвани при решаването на 

 
 „Децата да бъдат уважавани като личности, да се чува техният 
глас като имащи право на мнение, решение и носещи отговор-
ност. Да бъде уважаван индивидът като специфика със свое 
темпо, ритъм и темперамент, като се подхожда към всяко дете 
индивидуално (т.е. съобразно тези особености и съответно под-
крепяно за силните му и слаби страни).“

(Анкета Бележник 2021)

Над 70% 
от подрастващиге 
владеят чужд език

в България под 50 на сто от директорите се осме-
ляват да включат в учебните програми въпроси за 
международни конфликти и причини за бедност. 
15-годишните българчета са и сред най-отрицателно 
настроените към мигрантите.

През 2020 г. в 11-и и 12-и клас се въведе новият задъл-
жителен предмет „Гражданско образование“. Фонда-
ция „Софийска платформа”, която апробира учебните 
програми през 2018 г. и 2019 г., идентифицира различ-
ни предизвикателства пред преподаването на новия 
предмет, като късното му въвеждането едва в 11-и клас, 
липсата на цялостна подготовка за педагогическите 
специалисти за работа с интерактивни методи, както и 
липсата на среда за рефлексия над собствените нагласи 
към демокрацията и гражданското участие в училищна 
среда. МОН осигури допълнителна квалификация на 
учителите, които преподават предмета, тъй като това са 
учителите по география, история и философски цикъл.

В самия край на 2020 г. за обществено обсъждане беше 
публикувана Стратегическа рамка за развитие на обра-

зованието, обучението и ученето в Р България (2021-
2030), като се организира и дебат с широко участие на 
заинтересовани страни – учители, директори, предста-
вители на граждански организации и др. Бяха направени 
много препоръки към поставените цели и заложените 
индикатори за изпълнението, както и за визионерската 
стойност на проекта. Предстои да се проследи как ще 
бъдат прилагани предвидените дейности и какви ще са 
ефектите от тях в кратко – и дългосрочен план. 
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Делът на необхванатите ученици

 8,47%4,73%

40 495
=

10 164

ученици

Върнатите и задържани в 
образователната система

2018/2019 г.  

учебна година

2019/2020 г. 
учебна година

проблема с отпадането от училище. По данни от общи-
ните през последните години по различни проекти на 
МОН и НПО, както и по инициатива на самите училища, са 
назначени около 1 000 образователни медиатори и со-
циални работници. Те подпомагат комуникацията меж- 
ду детската градина/училището и семействата, водят 
децата до училище, разнасят материали при дистан-
ционното обучение, търсят деца, които не посещават и 
са в риск от отпадане, разговорят с родителите или със 
самите деца, грижат се сутрин те да достигнат до учи-
лище, организират срещи в общността. Ефективността 
на този огромен ресурс обаче зависи от подбора и обу-
чеността на хората, които заемат тази позиция, както и 
нагласата им към децата, общността и работата. Важно 
е тези хора да бъдат част от ясно структурирана обучи-
телна програма, представяща множество стратегии за 
информиране, включване, убеждаване, насочване, пар-
тниране. Важно е също така да работят в пряка връзка 
не само с училището, а с всички институции, от които 
зависи благосъстоянието на децата.

Във всеки областен град са създадени кариерни цен-
трове, в които работят около 200 консултанти, които 
също са ресурс по отношение на проблема с отпада-
нето от училище. Всяко дете, което е в риск, се нуждае 
от мотивираща програма и описване на перспектива за 
развитие, така щото да види образованието като цен-
ност в нея. Индивидуалното консултиране, свързано 
с насочване към професия, акцентиране към силните 
страни и интересите на детето, подкрепа за наставни-
чество или менторство, може да бъде силен мотива- 
ционен фактор за оставане в образователната система. 

Тъй като отпадането от училище е комплексен проблем, 
не трябва изпълнението на мерките да остава само 
върху преподаването на учителите, а да се помисли за 

системен подход с подкрепата на всички специалисти в 
училище. Прави впечатление, че 90% от анкетираните 
деца и младежи не са получавали подкрепа от специа-
листи като психолози, педагогически съветници, ре-
сурсни учители по време на извънредното положение 
в страната. Необходимо е по-задълбочено изследване 
за тяхната роля в превенцията на отпадането140.

Връзката на детето с ученето е обществен интерес, кой-
то надхвърля ресурсите на семейството и училището и 
би следвало да е подкрепена от всички заинтересова-
ни страни на всички нива.

повече ефективни учители в училище

Нуждата от повишаване привлекателността на учител-
ската професия и повишаване на квалификацията на пе-
дагогическите специалисти се открои още по-ярко през 
2020 г. с оглед на предизвикателствата, пред които беше 
изправена образователната система. Много училища се 
оказаха в ситуация, в която трябва спешно да търсят за-
местници на отсъстващи или напуснали учители. 

Министерство на образованието и науката продъл-
жи прилагането на политики в посока повишаване на 
ефективността на подкрепата за педагогическите спе-
циалисти. Ефектът обаче все още не може да бъде ка-
тегорично оценен и предстои да се проследи.

Относителният дял на педагозите под 30 г. през учеб-
ната 2019/2020 г. остава нисък – 3 334 или 6,28% в об-
щообразователните училища141. Ясна е нуждата от още 
по-активни политики за привличане на нови учители, 
тъй като близо 15% от педагозите вече са или ще на-
влязат в пенсионна възраст в следващите 5 години.

Правителството продължи ангажимента си за увели-
чение на учителските заплати, като от 1 януари 2020 
г. минималната учителска заплата стана 1 085 лв., а от 
1 януари 2021 г. вече е в размер 1 260 лв. Безспорно 
увеличените заплати повишиха интереса към учи-
телската професия. От изключителна важност тук 

обаче е новите хора, които влизат в системата, да при-
тежават мотивацията, нагласите, уменията и компе-
тентностите, актуални за XXI век. В подкрепа на това 
през 2020 г. за втора поредна година бе реализирана 
Национална програма „Мотивирани учители“. Чрез 
Модул 1 и Модул 3 на програмата, насочени към нови 
за системата учители с мотивация и нагласи за рабо-
та в предизвикателна среда и с ученици с ниски об-
разователни резултати, са привлечени, избрани след 
прецизен 3-степенен подбор и назначени в училище 
80 учители. По Модул 2 „Дейности, насочени към при-
добиване на допълнителна професионална квалифи-
кация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в 

3 334 педагози под 30 г. 
в общообразователните училища през 

учебната 2019/2020 (или 6.28%). 
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системата преподаватели са включени 166 мотивирани 
педагогически специалисти.

Продължава политиката на правителството за насърча-
ване обучението в педагогически специалности в уни-
верситетите – освобождаване от семестриални такси, 
повече възможности за стипендии, както и специална 
стипендия за студентите с отлични резултати на мату-
рите с цел най-добрите ученици да се обучават в тези 
специалности. Важен аспект тук е актуализирането 
на учебните програми в педагогическите специално-
сти. През 2020 г. беше поставен за обсъждане и Проект 
за изменение и допълнение на Наредбата за държавните 
изисквания за придобиване на професионална квалифи-
кация „учител“, но той все още не е приет.

Не по-малко важен е въпросът за продължаващата ква-
лификация на педагозите. През 2020 г. МОН продължава 
да реализира основните си програми и проекти, но тях-
ната ефективност все още е неясна, тъй като те се отчитат 
с броя на обхванатите специалисти, а не с реалния ефект 
от обученията в работата на тези специалисти. Стъпка в 
посока утвърждаване на качествени обучителни програ-
ми и организации е възможността, дадена от промяна в 
Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагоги-
чески специалисти, обучаемите да споделят своята обра-
тна връзка за обученията, в които са участвали, като тя 
ще бъде видима за всички потребители на Регистъра на 
одобрените обучителни програми.

По проект „Квалификация за професионално развитие 
на педагогическите специалисти“, Дейност 1 „Подкрепа 
за професионално израстване и развитие на професио-
налните умения на педагогически специалисти чрез обу-
чения“, до момента са включени близо 34 805 педагоги-
чески специалисти. Проектът се изпълнява от учебната 
2018/2019, като 2020/2021 е последната му година на 
изпълнение. За поредна година се реализира и Нацио-
нална програма „Квалификация“. Целта на програмата е 
повишаване качеството и ефективността на обучението, 
възпитанието и социализацията на децата и учениците 
в образователните институции чрез усъвършенстване 
и обогатяване на ключовите компетентности на педаго-
гическите специалисти. Към момента няма данни колко 
педагогически специалисти са участвали в програмата 
през 2020 г. И за двете мерки няма информация от-
носно реалния ефект на обученията върху работата 
на обучените педагози и резултатите на учениците.

Дейността по тези програми и проекти бе временно 
спряна в периодите на извънредна ситуация, тъй като 
Наредба 15 предвиждаше обученията да имат минимум 8 
часа реално присъствена част. В края на годината минис-
терството реагира с така нужната промяна на наредбата, 
даваща възможност за обучение в електронна среда, но 
тя влезе в сила едва в края на ноември, което ограничи 
сериозно възможностите на учителите да участват в обу-
чения, носещи квалификационни кредити.

Сред документите, поставени за обсъждане през 2020 
г. във връзка с новия стратегически период в страната 
и новия програмен период на Европейската комисия, 
е и проектът на Програма „Образование“ (заместваща 
Оперативна програма „Наука и образование за инте-
лигентен растеж“). Документът не е окончателно при-
ет и със сигурност може да бъде подобрен, но отчита-
ме, че тези приоритети са залегнали.

   контактът с преподаватаелите ги 
удовлетворява.

   средно положение на удовлетвореност:

   не са удовлетворени от контакта с 
учителите си

   интерактивни начини –технология, игри, 
дискусии

   личната отговорност

  учителите

   друго

Доволен ли си от контакта с учителите си – 
когато си говорите за оценка на знанията 
ти, пропуски по предмета, консултации за 

подготовката ти? (данни за май 2019)

Какъв е за теб най-лесният начин  
да научаваш неща в училище?

70%
20%

10%

Важно е през 2021 г. програмните и стратегическите 
документи да бъдат придружени от работещи плано-
ве за изпълнение, привличането на нови хора в систе-
мата да бъде придружено от адекватно висше образо-
вание и прецизен модел на подбор, а ефективността 
на продължаващата квалификация да бъде просле-
дявана чрез нейния ефект в работата на педагозите и 
добавената стойност за учениците.

50%

23%

19%

8%
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приобщаващо образование
През 2020 г. по данните, предоставени от МОН, децата 
и учениците със специални образователни потребно-
сти в системата на предучилищното и училищното об-
разование са 20 033142. Данните на ЦИОО са за 23 104 
деца и ученици към началото на втория учебен срок 
на 2019/2020 учебна година и 21 574 към началото на 
2020/2021 учебна година. Необходима е синхрониза-
ция на информационните системи за получаване на 
ясни данни за броя на деца със СОП.

Отвъд тези разлики, от данните на ЦИОО се вижда, че 
децата и ученици със СОП в началото на новата учебна 
година са с 1530 по-малко от тези през втория срок на 
учебната 2019/2020 г., като техният брой е 949 по-мал-

Успешно училищно управление и развитие
Въпросът за успешното училищно управление и разви-
тие все повече стои на дневен ред и бива идентифици-
ран като важен от институциите. Извънредната ситуа-
ция ясно показва, че училищата с добро управление се 
приспособяват и справят с предизвикателства много 
по-бързо и успешно от училищата, които имат нужда от 
подобрение в този аспект.

След проведени конкурси през лятото на 2020 г. много 
училища стартираха учебната 2020/2021 г. с нови ди-
ректори, част от тях без предишен управленски опит. 
Конкурсите за избор на директори продължават да бъ-
дат ориентирани най-вече към познаване на норматив-
ните документи, без да е ясно доколко отчитат техните 
(на кандидатите) нагласи и компетенции, управленски-
те им умения, мотивацията им да кандидатстват за оп-
ределено училище/детска градина или визията им за 
развитие на съответната институция. Концепцията за 
лидерството в образованието, фокусът върху изграж-
дането на ефективни екипи и развитието на училище-
то/детската градина като учеща се организация все 
още са далечни за голяма част от институциите и ръко-
водните кадри.

Регионалните управления на образованието, Нацио-
налният център за повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти и работодателските орга-
низации в образованието периодично организират обу-
чения за директори. Както и при обученията за профе-
сионално развитие на учителите обаче, ефектът от тези 
обучения е неясен. Необходимо е също така да се преос-
мисли ролята на директора от администратор в лидер. 
Например изследването TALIS от 2018 г. показва, че ос-
новната причина, увеличаваща стреса при директори-
те, е извършването на твърде много административни 
задачи. Необходимостта от обучителни програми, отго-
варящи на реалните нужди на директорите и на съвре-
менните тенденции в образованието, се вижда ясно и в 
засиления интерес към програми за цялостно училищно 
развитие и подкрепа, реализирани от експертни непра-
вителствени организации, като „Училища за пример“ на 
Фондация „Заедно в час“ и „Едно училище за всички“ на 
Сдружение за споделено учене ЕЛА.

За втора поредна година под патронажа на министър 
Красимир Вълчев се провежда Мениджърската акаде-
мия за училищни директори на Образование България 

2030, в която успешни бизнес мениджъри споделят опи-
та си с училищни директори. Над 80 директори от цялата 
страна кандидатстваха, като близо половината бяха одо-
брени за участие в програмата.

Все повече се поставя фокус върху споделянето на добри 
практики както между отделните институции, така и на 
вътрешноорганизационно ниво. В последния Колекти-
вен трудов договор от 17.08.2020 г. е заложено минимум 
50% от средствата за квалификация, предвидени в бю-
джетите, да се използват за вътрешноинституционални 
и междуинституционални квалификации. Добра практи-
ка тук са професионалните учебни общности, доказани 
като ефективен инструмент за професионално развитие 
на педагозите, както и за сплотяване на екипите, в рам-
ките на финансирания от програма Еразъм+, КД3, на Ев-
ропейската комисия проект From Inclusive Education to 
Real Scale Transfer (FIERST), в който МОН е пълноправен 
партньор и който подкрепи 26 училища в България в 
създаването и развиването на професионални учебни 
общности.

За втора поредна година се реализира Национална про-
грама „Иновации в действие“, която дава възможности 
за разменни посещения с цел обмяна на опит между ди-
ректори и учители. През учебната 2020/2021 г. програ-
мата обхваща 602 училища. Нова национална програ-
ма, която подкрепя успешното училищно управление и 
развитие, е „Изграждане на училищна STEM среда“, коя-
то предвижда не само актуализиране на материалната 
база, а и промяна в цялостната организация на учебния 
процес в участващите училища.

Доказателство за ангажимента на държавата в областта 
на успешното училищно управление и развитие е фак- 
тът, че в проекта на Стратегическа рамка за развитие на 
образованието, обучението и ученето в Република Бъл-
гария (2021-2030) има отделен приоритет „Ефективно и 
ефикасно управление и участие в мрежи“. Макар и да 
има нужда от прецизиране на целите и мерките по този 
приоритет, включването му в този стратегически доку-
мент е предпоставка за бъдещо развитие и инвестиции 
на ресурси от страна на държавата в тази посока. Клю-
чово тук е наличието на оценка от ефекта и добавената 
стойност на както на вече изпълняваните мерки, така и 
залагане на такава оценка при създаване на плана за из-
пълнение на Стратегическата рамка.

деца със специални образователни 
потребности в системата  

на предучилищното и училищното 
образование за 2020 г.  

 (по данни, предоставени от МОН)

20 033
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ко в сферата на предучилищното образование и 1059 
в системата на основното образование. 478 повече са 
учениците със СОП в системата на средното образова-
ние, но разликата между учениците, които завършват 
основно образование и тези, които продължават в гим-
назиален етап, е огромна – 13 337 към 4344 за втория 
срок на 2019/2020 учебна година и 12 278 към 4822 в 
началото на учебната 2020/2021 година.

Тези данни следва внимателно да се анализират с ог-
лед ситуацията, свързана с разпространението на 
COVID-19 и отражението му върху достъпа до образо-
вание и подкрепа, особено за децата и учениците със 
СОП.

Устойчивата политическа воля от страна на Министер-
ството на образованието и науката за подкрепа на про-
цеса на приобщаване в масовата образователна среда 
на деца и ученици със специални образователни по-
требности може да се види и от увеличаващия се брой 
деца и ученици със СОП, обхванати в детските градини 
и училищата, от броя деца и ученици на ресурсно под-
помагане и от увеличения брой ресурсни специалисти 
в системата. В посочената програма е отчетена част от 
препоръката от миналата година за преместване на 
фокуса за изграждане на образователна среда от цен-
трове за специална образователна подкрепа към дет-
ските градини, училищата и регионалните центрове за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 
тъй като те са местата, в които се осигуряват оптимал-
ни възможности за пълноценно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности 
в рамките на цялостните дейности на съответната ин-
ституция.

В същото време отделеният ресурс е предвиден за 
максимум 20 институции, без да има допълнителни 
пояснения за това какъв е броят на децата със СОП в 
тези институции. Посочените в Програмата стойности 
за учебната 2020/2021 г. – брой деца и ученици със 
СОП – 19 425, от които с физически увреждания – 1081, 
брой деца и ученици със СОП в държавните училища 
и държавните центрове за специална образователна 
подкрепа – 2156, от тях с физически увреждания – 164, 
от една страна, се разминава с данните на МОН и Цен-
търа за информационно осигуряване на образование-
то, предоставени на НМД във връзка с изготвянето на 
Бележника, а от друга не са съотнесени с оценка на 
нуждите от такива инвестиции в различните институ-
ции, които са посочени за бенефициенти по Програ-
мата.

По Националната програма „Разработване на учебни 
помагала и на методически ръководства, оценяване и 
одобряване на проекти на учебни помагала за подпо-
магане на обучението, организирано в чужбина, на про-
екти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, 
Модул „Разработване на учебни помагала за обучение-
то на ученици със специални образователни потребно-
сти и методически ръководства за адаптиране на учеб-
ното съдържание“ е започнал процес за създаване на 
адаптирано учебно съдържание със съдействието на 
експерти от РЦПППО и от ЦСОП.

Налице е и системен фокус върху стъпките по въвеж-
дане на ICF и на функционалната оценка като възмож-

ност за формиране на оценка, базирана на силните 
страни на децата и учениците и за подкрепа за учас-
тието им в цялостния живот на детската градина или 
училището.

Въпреки увеличеният брой ресурсни специалисти в 
детските градини, училищата и регионалните центрове 
за подкрепа на процеса на приобщаващото образова-
ние, все още не е намерен баланс за това всяко дете или 
ученик със СОП да получава цялата необходима обща и 
допълнителна подкрепа, в нужните му количества и ин-
тензивност, за да може да развива своите силни страни 
и да преодолява препятствията пред ученето и разви-
тието.

Към този момент не е регламентирана финансова под-
крепа за децата в риск и допълнителните дейности. 
Това води до липсата на специалисти на места, а назна-
чаването на хора без професионална компетентност, 
където броят на децата на ресурсно подпомагане е по-
голям, не е решение на проблема. Независимо от об-
щото увеличение на ресурсните специалисти, все още 
съществуват изключително големи трудности в осигу-
ряването на екипи от специалисти, които в достатъчна 
степен да могат да посрещат нуждите на децата, които 
имат нужда от по-продължителна и системна допълни-
телна подкрепа.

Необходимо е да бъдат продължени усилията за из-
граждане на подкрепяща образователна среда в дет-
ските градини, училищата и регионалните центрове 
за подкрепа на процеса на приобщаващото образова-
ние. Средствата трябва да са съобразени с броя на де-
цата и учениците на ресурсно подпомагане, с различ-
ните видове специални образователни потребности, 
както и с предвидените мерки за обща или допълни-
телна подкрепа от оценката на конкретното дете или 
ученик.

Остава нуждата от ефективни фокусирани политики за 
назначаване в детските градини и училищата на помощ-
ник на учителя, който да подпомага учителя в реалния 
образователен процес по време на задължителни учеб-
ни занимания. Включването на такъв ресурс в групата в 
детската градина или в класната стая може значително 
да облекчи работата на учителя и да създаде реални 
условия за истинско приобщаване и смислено учене за 
децата и учениците със специални образователни по-
требности.

Въпреки всички усилия, учениците със СОП продължа-
ват да бъдат сред най-изключените от образованието. 
Национално представително проучване на УНИЦЕФ-
България за обученията на учителите в сферата на 
приобщаващо образование и нагласите на учителите 
към деца с увреждания потвърждават, че учителите се 
оценяват като хора с недостатъчно умения и знания, за 
да подкрепят качествено и системно децата със СОП в 
класната стая. Новата пандемична ситуация ясно раз-
крива, че наличните ресурси за обучение и за подкре-
па не са съобразени с нуждите на децата със СОП. За- 
почналата работа по изграждането на платформа чрез 
сътрудничество на УНИЦЕФ  – България и РЦПППО - 
София-град е начална стъпка, но не решава проблема с 
липсата на дигитални ресурси, подходящи за различни-
те деца и ученици със СОП.
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 „Въвеждане на повече дейности и задания, които децата да из-
пълняват в екип в повече и в разнообразни учебни дисципли-
ни; въвеждане на проектни дейности по повече и разнообраз-
ни учебни дисциплини; по-широко застъпване на гражданското 
образование и въвеждане на интерактивни часове по медийна, 
финансова и дори базова правна грамотност; прилагане на ме-
тоди от сферата на неформалното образование.“

(Анкета Бележник 2021)

Дигитална и медийна грамотност в образованието

През март 2020 г. в спешен порядък се наложи на учи-
телите, учениците и родителите да се приспособят към 
обучение в дигитална среда. Трябва да се отбележи, че 
училищата се справиха бързо и достатъчно адекватно 
с неочакваното предизвикателство да преминат изця-
ло на обучение в такава среда, като се има предвид, че 
много от учителите досега не бяха имали достатъчен 
опит с работа в нея. В това отношение България дори 
се справи по-добре от много други страни, изправени 
пред същото предизвикателство. Така по парадокса-
лен начин извънредната ситуация провокира истински 
скок по отношение на дигитализацията в образование-
то, на фона на бавните и неуверени темпове, с които тя 
се случваше до този момент. 

Бързото „превключване“ обаче се дължи в по-голяма 
степен на адаптивността на българските учители и ди-
ректорите на училищата, отколкото на систематични 
усилия на МОН – на практика министерството поста-
ви учителите пред свършен факт, без период на пред-
варителна подготовка, а и усилията за повишаване на 
капацитета на учителите в това отношение, положени 
през предишните години, бяха твърде скромни като об-
хват на темите и брой достигнати учители. Първоначал-
но на учителите се наложи сами да търсят подходящи 
платформи за дистанционно обучение, като на много 
места въпросът се решаваше на ниво училище от ръко-
водството на съответното учебно заведение. Подобна 
свобода на избора по принцип е желателна, но за нея е 
необходимо предварително познаване на възможност-
ите и функционалностите им. На много от учителите 
се наложи на практика да се самообучат да работят с 
тях или да се опрат на вътрешни обучения, осигурени 
спешно и по необходимост от ръководствата на някои 
от училищата. Макар много от учениците по принцип да 
имат достатъчна потребителска техническа грамотност 
(която е само един аспект и съвсем не изчерпва диги-
тално-медийната грамотност в нейната цялост), все пак 
и на немалка част от тях им се наложи да се научат „в 
крачка“ как да работят със съответните платформи. 

Въпреки че дистанционното обучение по принцип не 
може да замени изцяло присъственото, то предоставя 
много повече възможности от тези, които реално бяха 
оползотворени. В повечето случаи механичното прех-
върляне на преподаването в дигитална среда реално 
не го направи по-интерактивно, доколкото отново се 
наблягаше твърде много на лекционно-презентацион-
ната форма на преподаване, само че без възможност-
ите на учителя да контролира в такава степен доколко 
учениците са наистина ангажирани. 

Макар и парадоксално, може да се каже, 
че обучението дори стана по-малко интер- 
активно. 

В тази ситуация продължава да стои въпросът доколко 
се работи систематично за развиване на дигитално-ме-
дийната грамотност (ДМГ) в нейния пълен обем – като 
включваща важни основни компетентности като кому-
никация и сътрудничество, информационна грамот-
ност, безопасност, решаване на проблеми и създаване 
на дигитално съдържание (както е според рамката за 
дигитална грамотност на ЕС DigComp143 и според рам-
ката за медийна грамотност на Европейската асоциа-
ция на зрителите144). 

В края на май и началото на юни 2020 г. Коалицията за 
медийна грамотност проведе две анкети във връзка с 
дистанционното обучение от гледната точка на разви-
тието на дигитално-медийни умения – към ученици и 
учители. Макар 76,4% от учениците да са получавали 
задача за създаване на дигитално съдържание (а 21,5% 
не са, дори и при онлайн обучението), то цели 59% не 
са получавали задача, свързана с намиране и оценя-
ване на достоверността на източник145. Последното 
се потвърждава и от отговорите на учителите – 59,6% 
признават, че не са поставяли такава задача на учени-
ците си146.

Дигитално-медийни умения при учениците

са получавали 
задача за 
създаване 

на дигитално 
съдържание

не са получавали 
задача, дори 
и при онлайн 
обучението

76,4% 21,5%
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здравно и сексуално образование

Сексуалното и репродуктивно здравно образование 
у нас не се провежда структурирано и систематично, 
а спорадично и откъслечно, със спорни резултати и 
подходи. През последните няколко години сексуално-
то образование беше натоварено с конспиративни те-
ории, които не почиват на реални факти и в различни 
случаи предизвиква негативни реакции в обществото. 
Това явление се случва на фона на висок брой забреме-
нявания и аборти в юношеска възраст – за 2020 г. 113 
аборта на момичета до 15 г. и 1 605 на момичета от 15 
до 19 г.147; висок дял на младежи, употребяващи психоа-
ктивни вещества (ПАВ); липса на знания сред ученици-
те за предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани 
инфекции (СПИ).

Според изследване на СЗО за здравното поведение на 
децата в училищна възраст148, 27% от момчетата и 38% 
от момичетата на 15 години в България не са използва-
ли никаква форма на контрацепция при последния си 
сексуален акт, а в същото време българските момчета 
са на едно от челните места в Европа по ранна сексу-
ална активност – на 15 г. 37% от тях декларират, че са 
имали сексуални контакти. 

След обществените скандали около т.нар. Истанбулска 
конвенция всички теми, свързани с пола, сексуалност- 

та и сексуалните практики, се превърнаха в табу, кое-
то върна обществото и развитието на общественото 
здраве с десетилетия назад. Заради зле комуникирана-
та тема от страна на правителството, темите около сек-
суалното здраве, засягани в училище, предизвикват в 
най-добрия случай смях и несериозно отношение, като 
се стига и до пълното отхвърляне на здравното и сек- 
суално образование от определени групи родители, 
които смятат, че то е задължение на родителите и след-
ва да се случва в семейството. 

Различни проучвания разкриват ниска степен на упо-
треба на презервативи сред младите хора, което по-
казва пропуски в здравната култура, която се гради в 
училищна среда. Тези недостатъци на образователна-
та система разкриват редица рискове в зряла възраст, 
както доказва проучване сред 1574 мъже у нас149. Ни-
ската степен на употреба на презервативи, се оказва, 
е в пряка взаимовръзка с други рискови фактори и 
негативни тенденции. Изследвано е дали употребата 
на презерватив е свързана с използването на нарко-
тици, време на последния ХИВ тест, ХИВ статуса, вре-
ме на последния тест за СПИ и хепатити. Оказва се, че 
връзката е значима. Данните показват, че тези, които 
по-често използват презерватив, по-често съобща-

4,027
е средната оценка, която дават децата на 
варианта на дистанционно учене, наложил  
се в настоящата извънредна ситуация. 
(детска онлайн анкета за Бележник – 37 респондента)

Макар и в последните години МОН да показва добра 
воля да работи приоритетно върху развиването на 
дигитално-медийната грамотност на учениците и да 
си сътрудничи с всички заинтересовани страни в тази 
сфера, продължава да стои нуждата от преразглеждане 
на учебните програми, така че развиването на дигитал-
но-медийната грамотност у децата във всички степени 
на образователния им курс да залегне експлицитно в 
държавните образователни изисквания в подходящите 
за целта учебни предмети. Макар отделни компоненти 
на ДМГ да присъстват, все още липсва цялостен систе-
матичен и холистичен подход, както и обвързване на 
развиването на ДМГ със ситуациите от реалния онлайн, 
а и офлайн живот на децата. 

Социалните и комуникационните умения и в двете сре-
ди продължават да са особено слабо засегнати, което 
се потвърждава и от нарасналото ниво на онлайн и оф-
лайн тормоз. По отношение на тези важни аспекти ситу-
ацията не се промени особено, въпреки преминаване-
то на онлайн обучение в големи периоди през годината. 
Не само това, но и дефицитите по отношение на разви-
ване на тези компетентности у учениците обусловиха и 
много от недостатъците на онлайн обучението, което 
беше осъществено. 

 поставяли ли са ви задача,  
свързана с намиране и оценяване  
на достоверността на източник?

(144 респондента)

Да Не Докато бяхме 
на училище 

си спомням, че 
имахме така 

екипна работа

59% 40,3% 0,7%
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Липса на знания сред учениците за 
предпазване от ХИВ и други сексуално-

предавани инфекции (СПИ)

Висок дял на младежи, употребяващи 
психоактивни вещества (ПАВ)

113 аборта на момичета до 15 г.  
и 1605 на момичета от 15 до 19 г. 

ват, че не използват наркотици, имат по-близко във 
времето направен тест за ХИВ, СПИ и хепатит, както 
и по-често ХИВ статусът им е „отрицателен“ спрямо 
„неизвестен“.

Нормативна уредба и учебни програми

Проблемите, свързани със здравното образование 
(вкл. сексуално и репродуктивно здраве) за деца и 
младежи, са обект на няколко основни нормативни 
документа. Основният такъв е Наредба № 13 от 21 сеп-
тември 2016 г. за гражданското, здравното, екологич-
ното и интеркултурното образование на министъра на 
образованието и науката. Наредбата постановява, че 
здравното образование е насочено към развитие на 
умения за създаване или поддържане на здравосло-
вен стил и условия на живот и за доброволното адап-
тиране към поведение, благоприятстващо здравето.

В Приложение №2 към чл. 14, ал. 2, т. 2 от Наредбата 
са представени „Рамкови изисквания за резултатите 
от обучението по здравно образование“. Областта на 
компетентност, която е обект на този анализ, е „Сек-
суално здраве и сексуално преносими инфекции“, 
където са разгледани знания, умения и отношения в 
резултат на обучението на детето/ученика в различни-
те етапи на образование, започвайки от предучилищ-
ното образование и достигайки до първи гимназиален 
етап на средна степен. Съобразено с образователния 
етап се разглеждат теми, свързани с пола, анатомич-
ните белези на мъжа и жената, проблеми на зачева-
нето, бременността, хигиената, СПИ и възможности за 
консултиране по тези проблеми, както и встъпването 
в сексуално общуване. Детайлната разбивка на този 
учебен план показва всеобхватно покриване на теми-
те за сексуалното здраве, което е добра предпоставка 
за качествено засягане на проблематиката.

Несистематичният, свободноизбираем характер на 
тези теми прави не само преподаването и усвояване-
то им проблематично, но е показателен за липсата на 
разпознаване на важността им. Стои и въпросът до-
колко учителите по общообразователни предмети се 
чувстват подготвени да поднасят темите по адекватен 
и ефективен за възрастта на децата начин.

Друг стратегически документ, който разглежда сексу-
алното здраве на лицата до 18-годишна възраст, е На-
ционалната програма „Превенция и контрол на ХИВ 
и сексуално предавани инфекции в Република Бъл-
гария 2016-2020 г.“, разработвана от експертна група 
при Министерството на здравеопазването за съответ-
ния програмен период. Програмата посочва различ-
ни целеви групи, като една от тях е „млади хора, деца 
и млади хора в риск“. В рамките на дейностите на тази 
вече изтекла програма се провеждат разнообразни 
обучения и осведомителни кампании с ограничен 
обхват и продължителност. Съществени постижения 
бяха направени в предходния програмен период на 
същата програма – 2008-2015 година, когато младите 
хора бяха силен фокус на програмата и техните обу-
чения бяха един от важните измерими индикатори; 
провеждаха се регулярно в продължение на години. 
За съжаление обаче, това не се отчита през актуалния 
програмен период. 

Нагласи в обществото

Тенденциите в обществото през изминалите години 
показват по-скоро регрес по отношение разбирания-
та на родителите и образователните власти за сексуал-
ното образование. Пресен пример от месец февруари 
2020 г. е този от 7. ОУ „Г. С. Раковски“ в Перник, когато 
майка на едно от децата подава жалба, след като е на-
учила за часовете по репродуктивно здраве, описани 
като „вулгарно, насилствено сексуално образование“. 
След последвало разследване от страна на МОН, ча-
совете са прекратени, а след инициирана подписка от 
доволни от програмата родители, отново възстанове-
ни. Този скандал, който за кратко време доби огромна 
популярност в медийното пространство, дискредити-
ра дългогодишни усилия на Министерството на здра-
веопазването за изграждане на капацитет сред непра-
вителствени организации за провеждане на здравно 
образование по проблемите на сексуалното и репро-
дуктивно развитие и отново потвърди необходимост-
та от промотиране на важността на сексуалното и 
здравно образование не само сред децата, но най-ве-
че сред техните родители и обществото. Необходима 
е категорична позиция на МОН и МЗ за важността му 
при предотвратяване на редица негативни тенденции 
в живота на децата и младите хора и стратегия за по-
следователна и устойчива политика за интегрирането 
му в училищните програми.

Липсата на ефективно здравно 
образование доведе през 2020 г. до:
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Достъпна физическа среда в училище 

Проблемът с физическия достъп до обществените 
сгради и институции в България, както и сериозни-
те пречки, които създава практически недостъпната 
градска инфраструктура във всички населени места, 
включително и в столицата и най-големите градове, все 
още не е преодолян. Още повече – рядко се забеляз-
ват целенасочени усилия на държавата и общините да 
работят по него, както и задълбочено разбиране както 
на отговорните публични лица, така и на гражданите 
защо е необходимо да има осигурен и гарантиран дос-
тъп за всички хора с физически увреждания във всички 
обществени сгради, градската среда, транспорта, съо-
ръженията за публично ползване, ако България държи 
да се числи към съвременните европейски държави не 
само на хартия. 

В системата на средното образование в 
България има 2356 училища, като прибли-
зително 400 от тях са държавни – профе-
сионални училища, училища по изкуства-
та и други, а останалите са общински по 
форма на финансиране. Все още няма 
осигурен физически достъп на децата, 
учителите и родителите с увреждания до 
огромна част от сградите, макар и да се 
правят известни усилия за изграждане на 
подходяща инфраструктура.

В рамките на проекта на Национална програма „Съз-
даване на достъпна архитектурна среда и сигурност в 
училище“, Модул „Създаване на достъпна архитектурна 
среда“ се планират 400 000 лв. за  извършване на стро-
ително-монтажни работи в 9 държавни институции в 
системата на образованието и монтиране на 11 съоръ-
жения. Те се разглеждат като част от изграждането на 
адекватна на нуждите на децата със СОП материална 
база.

Тъй като Министерството на образованието предоста-
вя данни само за изградената инфраструктура в дър-
жавните училища (виж Таблица 3), Национална мрежа 
за децата поиска информация за налична инфраструк-
тура от регионалните управления на образованието 

във всички 28 области на страната, както и за броя деца 
със специални потребности и формата, в която се обу-
чават те. Освен това потърсихме и информация за броя 
на учителите с физически увреждания и дали съответ-
ната община и/или РУО работи по програма за осигуря-
ване на физически достъп до всички учебни заведения 
на територията си, какви са основните трудности, които 
среща, има ли политики за насърчаване на назначава-
нето на хора с физически увреждания в учебните заве-
дения. 

Информацията, която НМД получи от регионалните 
управления, за съжаление, е непълна и разпокъсана. 
Част от РУО, сред които тези от най-големите градове 
в България – Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Со-
фия-град, отговориха, че не събират информация за 
това каква част от децата със СОП са деца с физически 
увреждания, нито каква достъпна инфраструктура е 
изградена на територията им, тъй като нямат такова за-
дължение или това е отговорност на съответната общи-
на като второстепенен разпоредител на бюджет. Също 
така, тъй като учителите се назначават от директорите 
на училищата, голяма част от РУО не събират информа-
ция за учители с физически увреждания. 

Част от РУО са посочили, че работят за осигуряване на 
достъпна физическа среда в партньорство с общините 
чрез областните стратегии за личностно развитие на 
децата и учениците, както и по Национална програма 
„Създаване на достъпна архитектурна среда и сигур-
ност в училище“ на МОН, която обаче обхваща само 
държавните училища, които са по-малък дял от сред-
ните училища в страната. 

Липсата на интегриран подход, пълна информация и 
детайлен анализ на нуждите на национално ниво по-
казва, че физическият достъп до училище като неиз-
менна част от приобщаващото образование остава все 
още неразбран и недостатъчно адекватно адресиран 
аспект на образователната интеграция. Част от предос-
тавените от РУО данни за общия брой на деца със СОП и 
деца с физически увреждания на индивидуална форма 
на обучение навежда на мисълта, че децата с физиче-
ски увреждания се обучават в домовете си не само за-
щото диагнозата им не позволява да бъдат приобщени 
към образователния процес в училище, а защото физи-
чески няма как да присъстват там поради неадекватния 
сграден фонд, който не им позволява да се движат сво-
бодно както всички останали свои връстници. 

Няма осигурен и гарантиран достъп за всички 
хора с физически увреждания във всички 
обществени сгради, градската среда, транспорта 
и съоръженията за публично ползване, 
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Таблица 1

Деца със специални образователни потребности, вкл. по форма на обучение,  
деца с физически увреждания, вкл. по форма на обучение150

Област Деца 
със СОп

В учи- 
лище

В Дг Деца  
със СОп  

в индивиду-
ална форма

Деца с  
физически 

увреждания

Деца с физи-
чески увреж-

дания в  
самостоятел-

на ф-ма

Деца с физи-
чески  

увреждания  
в индиви- 

дуална ф-ма

Благоевград 1023 43 63 0 14

Бургас 1398 204
Няма информация

Варна 1099 69

Велико Търново 
(към 01.01.2020)

669 68 62
Няма информация

Видин 373 312 61 26 22 0 6

Враца 955 856 99 51 34 0 6

Габрово 285 227 58 27 33 0 14

Добрич 619 4 24 Няма 
информация

0

Кърджали 357 2 5 0 0

Кюстендил 333 12 21 1 12

Ловеч 282 245 37 20 25 1 5

Монтана 455 20 12 0 3

Пазарджик 1220 1073 11 Няма информация

Перник 539 5 39 0 1

Плевен 1179 47 6 (общо)

Пловдив 1801 1526 275 77 Няма информация

Разград 356 48 41 0 17

Русе 854 34 88 0 32

Силистра 487 334 117 30 11 0 3

Сливен 925 18 64 0 10

Смолян 1003 49 11 (общо)

София-регион 772 94 89 2 48

Стара Загора 1772 69 Няма информация

Търговище 846 604 152 14 47 3 2

Хасково 895 13 2 (общо)

шумен 429 31 9 0 0

Ямбол 395 15 16 Няма информация

София-град 6176 240 Няма информация

Общо по данни 
на рУО

27497

по данни на 
МОН в цялата 
страна 

20314 15971 4343 1241 1330

Деца със СОп в 
цСОп по данни 
на МОН

2779
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Таблица 2

Общински училища с изградена инфраструктура за физически достъп по области в страната

Учители с физически увреждания по области

Област Асансьори/ 
платформи

рампи Тоалетни Маркировка Учители с физ.
увреждания

Благоевград 16 48 52 няма информация

Бургас

няма информацияВарна

Велико Търново

Видин 6 25 10 6 2

Враца 12 52 25 3 2

Габрово 8 15 11 1 6

Добрич 7 30 19 9 1

Кърджали 16 17 10 4 5

Кюстендил 21 (общо без разбивка)
няма информация

4

Ловеч 32 (общо без разбивка) 3

Монтана
няма информация

Пазарджик 

Перник 19 (общо без разбивка) няма информация 7

Плевен няма информация 5

Пловдив 7 29 15 20 няма информация

Разград 1 11 11 6 4

Русе 7 24 23 3 няма информация

Силистра 6 15 9 1 3

Сливен 7 26 12 0 няма информация

Смолян няма информация 6

София-регион 16 77 53 8 28

Стара Загора няма информация

Търговище 7 23 17 2 3

Хасково В 27 училища в областта общо има някаква форма на 
достъпна среда

няма информация

шумен
няма подробни данни / няма информация

Ямбол

София-град 71 88 няма обобщена 
информация

няма информация
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Таблица 3

Държавни училища с изградена инфраструктура за физически достъп по области в страната

№ Област/Община рампа санитарен 
възел

асансьорна 
уредба

подемна 
платформа

  ОБЩО зА СТрАНАТА 145 194 31 68

1 РУО БЛАГОЕВГРАД 5 9 0 4

2 РУО БУРГАС 2 3 0 0

3 РУО ВАРНА 5 4 1 3

4 РУО ВЕЛИКО ТЪРНОВО 7 10 0 2

5 РУО ВИДИН 1 3 2 2

6 РУО ВРАЦА 5 4 1 3

7 РУО ГАБРОВО 3 3 0 2

8 РУО ДОБРИЧ 4 6 1 0

9 РУО КЪРДЖАЛИ 4 4 4 3

10 РУО КЮСТЕНДИЛ 2 6 0 5

11 РУО ЛОВЕЧ 6 4 0 1

12 РУО МОНТАНА 2 3 0 3

13 РУО ПАЗАРДЖИК 6 11 2 1

14 РУО ПЕРНИК 4 5 1 3

15 РУО ПЛЕВЕН 13 10 3 1

16 РУО ПЛОВДИВ 6 13 3 3

17 РУО РАЗГРАД 5 9 2 2

18 РУО РУСЕ 5 11 1 3

19 РУО СИЛИСТРА 3 6 0 2

20 РУО СЛИВЕН 6 6 0 2

21 РУО СМОЛЯН 1 6 0 3

22 РУО СОфИЯ-ГРАД 16 23 6 11

23 РУО СОфИЯ-ОБЛАСТ 6 6 0 1

24 РУО СТАРА ЗАГОРА 6 9 1 2

25 РУО ТЪРГОВИЩЕ 8 7 1 2

26 РУО ХАСКОВО 6 5 2 2

27 РУО шУМЕН 6 4 0 0

28 РУО ЯМБОЛ 2 4 0 2

Препоръки:
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се договори визия за развитието на предучи-
лищното и училищното образование, осигуряваща 
шанс за развитие и успех на всяко дете, ясно комуни-
кирана с всички заинтересовани страни;

 Да се гарантира професионално развитие, от-
разяващо реалните нужди на учителите, свързано 
с политики и практики както на училищно, така и 
на национално ниво; грижа и подкрепа за учите-
лите (не само финансова); развитие на услуги за 
методическа и психологическа подкрепа на учите-
лите;

 Да се инициират програми за развитие капаци-
тета на родителите и партниране с тях при договоре-
ни ясни роли и отговорности;

 Да се създадат иновативни програми за: 
•   диагностика на изоставането;
•   умения на учителите за поставяне на диференци-

рани цели и проследяване на резултати; 
•   умения за самостоятелно и осъзнато учене;

 Професионалното образование да бъде адек-
ватно на пазара на труда;

 Да се развиват интегрирани мерки, обхващащи 
социалната сфера, здравеопазването и образова-
нието, с ясен механизъм за преодоляване на бед-
ността и проследяване на случаите на уязвимите 
деца в системата;

 Да се прилагат ясни критерии за подбор и обу-
чение на образователните медиатори с цел ефектив-
ното им съдействие на училището и семейството за 
превенция и намаляване броя на децата в риск от 
отпадане;

 Да се засили ролята на кариерните консултан-
ти в мотивирането и очертаването на перспективи 
пред децата в риск от отпадане от образователната 
система;

 Да се следва системен подход към всяко дете, 
който изследва причините, довели до нарушаване 
на връзката с училището и предлага индивидуална 
интервенция и механизми за свързаност с училищ-
ната общност и култура; акцент върху програми за 
самостоятелно учене, където децата избират позна-
нието и емоционално се свързват с ученето;

 Да се осигурят средства за осъществяване на 
мерките от общата подкрепа, както и за изгражда-
не на капацитет у педагогическите специалисти при 
осъществяване на мерките за обща подкрепа като 
принцип на системен подход и екипна работа;

 Да се създаде система за проследяване на съ-
отношението между броя на децата и учениците на 
ресурсно подпомагане и броя и вида на ресурсни-
те специалисти, които отговарят за допълнителната 
подкрепа;

 Да се изгради капацитет за осигуряване на ка-
чествено онлайн обучение на ученици със СОП и 
поддържане на приобщаващия характер на училищ-
ните политики и практики чрез:
•   създаване на различни дигитални ресурси и съ-

държание за обучение на ученици със СОП;
•   обучение на учители и специалисти по ресурси за 

използване на дигиталните ресурси и съдържание;
•   създаване на дигитални ресурси за оценяване и са-

мооценка в процеса на преподаване и учене.

 Да се изработи интегрирана програма по здрав-
но и сексуално образование, която да стане задъл-
жителна част от подходящи учебни програми според 
възрастта на децата и да се обезпечи подготовката 
на учителите да преподават адекватно темата;

 Да се продължат усилията по интегриране на 
дигиталното и медийното образование във всички 
изучавани дисциплини;

 Да се осигури пълен физически достъп и адап-
тирана среда за деца и хора с увреждания в абсолют-
но всички училища в България.
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8. 
СПОРТ, ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
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СпОрТ, ОТДИх И 
СВОБОДНО ВрЕМЕ

СрЕДЕН 2,75

Възможностите за спорт и структурирано 
оползотворяване на свободното време за 
деца бяха практически блокирани през по-
голямата част от календарната година. От 
страна на правителството не се положиха 
никакви усилия за компенсиране на липсата 
на извънкласни занимания и спортни 
тренировки. 

Доскоро гледахме на свободното време като на даде-
ност, нещо, което уплътняваме с дейности, които раз-
виват ума, тялото и социалните умения на децата. Въве-
дените противоепидемични мерки особено сериозно 
засегнаха децата и младите хора, като всички форми на 
допълнителни спортни, образователни и извънкласни 
дейности бяха забранени за дълги периоди от време. 
На практика както в периода март-юни, така и в пери-
ода октомври-декември, децата нямаха възможност да 
запълват свободното си време по структуриран, адек-
ватен и развиващ се начин. 

Със своите програми за спорт и свободно време, Ми-
нистерството на младежта и спорта отчита151, че все пак 
дадени дейности са се провели в рамките на годината. 
В същото време по една от най-големите програми, 
възлизаща на почти 2 000 000 лв. (Национална програ-
ма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а. 
от Закона за хазарта), няма отчетени дейности. Като 
причина за това е посочена пандемичната обстановка 
в страната и невъзможността на спечелилите органи-
зации да реализират планираните дейности. В същото 

време липсваха и мерки от страна на министерството 
за подкрепа на младежки и детски организации, които 
работят за осмисляне на свободното време на младите 
хора и децата в България и за които беше невъзможно 
да функционират и оцеляват по време на забранител-
ните мерки.

Основен проблем е липсата на каквито и да е нови про-
грами или адаптиране на съществуващите такива, така 
че те да могат да се осъществяват дори в пандемична 
обстановка, както и да адресират новите нужди на де-
цата и младите хора, които също като възрастните, пре-
живяват новата реалност.

Добър пример, макар с доста ограничен обхват и нена-
пълно фокусиран към децата, е програмата на Столич-
на община в края на 2020 г. „Кризата като възможност“, 
която имаше за цел да подкрепи дигиталната трансфор-
мация и адаптиране на услугите на неправителствени 
организации и малки фирми в сферата на културата, об-
разованието и социалните дейности. Бяха подкрепени 
около 20 организации, а общата стойност на финанси-
рането бе около 500 000 лв.

 
  „Поддръжка на паркове/градини, детски площадки, връщане на лет-
ните и зимни детски лагери, повече програми за ангажиране на де-
цата и извънкласни дейности, клубове, олимпиади, конкурси.“

(Анкета Бележник 2021)

 
  „Смятам, че е нужно да се осигурят повече спортни/танцувални дей-
ности в училищата, тъй като все повече деца затлъстяват от не-
качествена храна. Повечето училища имат база и биха могли да я 
предоставят за тези цели. Може да се помисли и за включване на 
околни на училищата  спортни/танцувални зали, като да се органи-
зира транспортиране на децата до спортния/танцувален обект. По 
този начин, освен че децата ще спортуват повече, родителите също 
ще имат възможност  да използват това време за да свършат някак-
ви свои задължения, без да се притесняват, че трябва да приключат 
работа по-рано, за да си приберат детето от занималня или да тър-
сят кой да им вземе детето, тъй като занималнята работи до 17:30 ч., 
а повечето родители работят до 18:00 ч.“

(Анкета Бележник 2021)

СПОРТ, ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
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Помощта и подкрепата на най-нуждаещите се и тези 
на първа линия бе в основата на няколкото програми 
и фондове, които бяха създадени както от държавата, 
така и от донорски финансиращи организации. За съ-
жаление, нито една от тях нямаше за цел да подкрепи 
както психичното здраве на децата и младежите, така 
и да даде предложения или насоки на родителите за 
запълване на свободното време в този период. Послед-
ствията от това ще бъдат видими в развитието на децата 
в бъдеще.

През месец май 2020 г. УНИЦЕФ направи проучване 
сред тийнейджърите в България и как се отразяват мер-
ките, свързани с кризата, на психичното им здраве.

„Водещите преживявани от тийнейджърите липси са 
свързани с приятелите, излизанията и пътуванията, 
възможността за жива комуникация и нови впечатле-
ния. „По телефона в никакъв случай не е същото, защо-
то понякога имаш нужда просто от прегръдка от при-
ятел“. Над 1/5 от младежите споделят, че училището, 
заведенията, купоните, партитата и театрите им 
липсват изключително много, спортните зали и съо-
ръженията липсват на една трета от тийнейджъри-
те изключително много, а над 60% страдат от липса-
та на възможност да се шляят навън и да пътуват. На 
повече от половината изследвани млади хора не липс-
ват храмовете. На една трета не липсват купоните и 
партитата, моловете, кината, доброволчеството и 
театрите. Основната изразена липса, очертана в сво-
бодните отговори, е „излизането“, което е свързано с 
емоции, срещи, комуникация, разнообразие.“152

Децата, настанени в резидентни услуги, останаха на-
пълно ограничени откъм посещения и активности от 
началото на м. март до края на годината. Неправител-
ствените организации и доброволците, с малки изклю-
чения, нямаха възможност да ги посещават и да под-
крепят тяхното развитие и учене.

Всички извънкласни дейности и занимания по инте-
реси, част от различни програми на Министерството 
на образованието, също бяха ограничени в първата 
част на годината. Във втората имаше опит те да се 
осъществяват, но на много малко места това реално 
се случи.

Всички частни клубове, занимални, курсове и центрове 
за личностно развитие и подкрепа стартираха дейност-
та си едва през октомври, след сериозна реорганиза-
ция, спазване на мерки за дезинфекция и дистанция и 
осигуряване на възможност на участниците да се чувст-
ват спокойни и в безопасност. Само месец след това, 
отново бяха затворени. Така децата се оказаха с много 
ограничени възможности за запълване на свободното 
време. А когато това бе възможно, то отново бе предим-
но онлайн.

Ако трябва да обобщим, държавна политика по от-
ношение на свободното време на децата през 2020 г. 
липсваше. Разбираем е фактът, че нуждите от първа не-
обходимост бяха на дневен ред и с по-висок приоритет, 
но това не обяснява липсата на нагласа и желание да 
се работи в тази насока или да се ангажират партньори, 
които да направят това.

Насърчаване на детското участие при вземането на решения 
за изграждане на детски площадки и промяна в градската среда 
и инфраструктура

През 2020 г. социалната и образователната система се 
изправи срещу предизвикателството да измени буквал-
но за дни модела на комуникация с децата в училище. 
В разрешаването на нови и стари проблеми, свързани 
с възпитанието, образованието и комуникацията с уче-
ниците, децата се превърнаха в причина за дебати, но 
не и в активна страна в преодоляването на предизви-
кателствата. Водени от социалната роля на законови 
представители на децата в обществото, родителите и 
институциите по-скоро превзеха дебатите за смисъла и 
развитието на образованието и обществото при извън-
редни обстоятелства.

Спорадични, некоординирани и 
нестимулирани изяви на активно 
гражданство сред децата

До този момент общините, институциите в лицето на 
РУО, училищата, дори родителите не насърчават ак-
тивно проявата на лична и обществена инициатива на 
децата, особено във възрастта 10-14 години. Това води 
и до спорадични, некоординирани и нестимулирани 
изяви на активно гражданско поведение, дори на тери-
тория, която е мини отражение на реалните човешки и 
обществени отношения – площадките за игра и местата 
за спорт.

Децата се интересуват от местата за 
игра, но не знаят към кого да се обърнат 
за съдействие

Непредставително проучване на Сдружение „Безопас-
ни детски площадки“153 сред над 250 родители на деца 
на възраст до 15 години, проведено през декември 
2020 г., показва, че сред децата до 7-годишна възраст 
има такива, които се интересуват от състоянието на 
площадката им за игра, както и изявяват желание да я 
поддържат, питат кой е отговорен за това. На въпроса 
„Вашите деца интересуват ли се от това какво е състоя-
нието на средата, в която играят и спортуват (площад-
ката за игра, стрийт фитнеса, училищния двор)?“ 85% от 
отговорите са „да“. 62% казват, че техните деца проявя-
ват инициатива и желание да се грижат за средата. Това 
означава, че с малко поощрение средата за игра може 
да бъде по-чиста, безопасна и най-вече да служи за кул-
тивиране на активни граждани. 

Над 60% от отговорилите твърдят, че говорят по темата 
с децата, но е обезпокоително, че едва 44% от тях знаят 
към кого да се обърнат при нередности. Това показва, 
че институциите, неправителствените организации и 
медиите не са свършили добре работата си да образо-
ват пълнолетните граждани за правата и възможности-
те да допринасят за развитието на средата. 
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В столицата е работил Консултативен съвет „Децата на 
София“ (2008 – 2010 г.), чиито резултати остават неяс-
ни. От отговорите на въпросите към други общини и 
към Регионални управления на образованието, зада-
дени по ЗДОИ, разбираме, че търсенето и вземането 
на мнението на децата не се насърчава, защото не се 
изисква нормативно. 

Въпреки наличието на различни консултативни фор-
мати за развитие на активно гражданство сред децата 
– събития, клубове по интереси, съвети, проекти, мне-
нието им не се търси и отчита целенасочено. Това е це-
нен ресурс с добавена стойност и важна гледна точка 

към визията за развитие на средата, в която се създа-
ват и оформят бъдещите активни граждани. Няма въз-
растови ограничения за използването на онлайн ко-
муникацията чрез имейл, приложенията за подаване 
на нередности, телефон 112, писмената кореспонден-
ция с институциите и за приемните на кметове. Изис-
ква се гражданска активност и минимална писмена и 
дигитална грамотност, която е факт от ранна учениче-
ска възраст. Ролята на родителя, който насърчава чрез 
личен пример и знания, е ключова в изграждането на 
активни граждани, но и институциите трябва да под-
крепят взаимодействието.

 
 „...[о]бщината и не само тя трябва да помислят и за по-младите 
жители – би било добре да ни попитат първо от какво имаме 
нужда, а не те да измислят някакви проекти, към които реално 
няма интерес“.

 
 „...бих искала да ме попитат дали промяната е необходима, на-
пример все още съжалявам, че премахнаха старите люлки от 
площадките, които бяха много по-интересни и развлекателни за 
децата, без дори да се даде обяснение за отстраняването им“.

Вашите деца интересуват ли се  
от състоянието на средата,  
в която играят и спортуват?

85%
отговорят  

с „да“

62% 
проявяват  
желание  

да се грижат  
за средата

Проучването завършва с въпроса дали децата знаят 
към кого да се обърнат при нередности на площад-
ката за игра. 81% казват „не“ и сред другите отговори 
се виждат предположения, че или е работа на роди-
телите, или че са малки за това. Възможностите да се 
включат учениците при вземането на решения за сре-
дата, в която играят или спортуват, не изискват голя-
мо усилие – те са достъпни за диалог и за съгласувани 
действия чрез онлайн събития, през е-приложения и 
с пряка комуникация – в реална среда с представите-
ли на институциите, без да се нарушават законовите 
норми. 

Добрите практики –  
спорадични, но ги има

През 2019 г. рапортьори в Национален Юрочайлд 
форум – България (НЕФ) и децата от „Мегафон“ пред-
ставиха данни от анкета по темата „Какъв според теб 
е животът на децата в България (част 2154)“. В анкетата 
измежду 87 деца на възраст между 12 и 18 години, 24 
ученици казват, че искат да вземат отношение по об-
ществени въпроси, сред които и планирането и под-
държането на средата за игра и спорт.
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ПРЕПОРЪКИ 

 Да се осигурят адекватни възможности за спорт 
и активно и смислено оползотворяване на свобод-
ното време, вкл. по подходящ и безопасен начин в 
периодите с ограничителни мерки, свързани с пан-
демията;

 Да се използват повече и по-активно социални-
те мрежи, онлайн средата за насърчаване на актив-
ното гражданство сред учениците, ако не са възмож-
ни други варианти в реална среда;

 Да се търси мнението на децата за средата за 
игра и спорт в местните формати на властта, чрез 
училищата или чрез родителите им, а когато е въз-
можно – и пряко чрез фокус групи и други форми;

 Да се популяризират правата и отговорностите 
на гражданите сред учениците, както и каналите за 
комуникация с властта, без да се политизират;

 Да се насърчава доброволческата дейност сред 
децата;

 Да се зачитат мненията и позициите на ползва-
телите на местата за игра и спорт чрез целенасочени 
действия още в процеса на планиране.
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фИНАНСОВИ 
ИНВЕСТИцИИ  
НА БъЛгАрСКАТА 
ДърЖАВА В ДЕцАТА

Настоящият анализ155 се базира на данни 
за бюджетните разходи, насочени към деца 
и семейства, подготвени от Института за 
пазарна икономика и фондация „За нашите 
деца“ по поръчка на Националната мрежа 
за децата. Данните обхващат периода от 
2017 г. до 2021 г. и включват както инфор-
мация за планираните бюджетни разходи, 
така и информация от отчетите за реалното 
изпълнение на бюджета.

финансирането за деца и семейства във въпроси и отговори

Винаги когато е възможно, в анализа са използвани 
реално отчетените разходи, а не тези предвидени в 
първоначалния бюджет. В останалите случаи са из-
ползвани данни за разходите, предвидени в бюджета 
за съответната година. Реално отчетените разходи по-
казват действителните средства, които са инвестира-
ни в дадена политика през съответната година, докато 
бюджетираните разходи отразяват намеренията на 
правителството и законодателната власт. 

През много години отчетените разходи са близки до 
бюджетираните, но има и сериозни разминавания. 
Като правило отчетите за изпълнението на бюджета се 
появяват в окончателен вид късно през следващата го-
дина, а понякога и с по-голямо забавяне. В настоящия 
анализ не са използвани данни за реално отчетените 
разходи за 2020 г., а бюджетът за 2021 г. е още в начал-
ния етап на своето изпълнение. 

В този раздел са поставени някои важни и често зада-
вани въпроси, отнасящи се до финансирането на по-
литики, насочени към деца и семейства. Опитали сме 
се, доколкото това е възможно, да дадем конкретни и 
ясни отговори на въпроси. За някои от въпросите това 
не е толкова трудно, защото става дума за конкретни 

и проверими данни и факти. Отговорите на други въ-
проси обаче включват оценъчен елемент или пред-
полагат заемането на определена позиция, която има 
ценностно измерение. Отговарянето на такива въпро-
си често не е лесна задача и отговорът рядко е само 
един. 

Общият бюджет за децата и семействата за 2017 г. въз-
лиза на почти 4 милиарда лева. През 2021 г. общата 
сума на разходите, заложени в бюджета, надхвърля 
6,7 милиарда лева. Много или малко са това? Еди-
ният начин да се търси отговор на този въпрос е като 
се погледне колко отделя държавата за определени 
функции, свързани с децата, в сравнение с други дър-
жави. България не е сред водещите в ЕС по средствата, 
отделяни за образование, детско здравеопазване или 
социални услуги, дори в относителен план – като дял 
на тези средства от всичко, което икономиката успява 
да произведе за година.

Между 2017 и 2020 г. разходите за децата и семейства-
та увеличават дела си в БВП от 4,1% на 4,7%. Това оз-
начава, че през 2020 г. като цяло те са финансирани 
относително по-добре, отколкото през 2017 г. Ръстът 
се дължи изцяло на нарастване на средствата за об-
разование, като средствата, предназначени за здра-
веопазване дори са намалили дела си в БВП с 0,1 
процентен пункт. Увеличението на средствата за об-
разование става на фона на общо увеличение на пуб-
личните разходи, чиито дял в БВП нараства през някои 
години с дори по-бърз темп от ръста на разходите, 
предназначени за децата и семействата.

Какви средства отделя държавата годишно за политиките, 
насочени към децата и семействата?

2017 г.

4 млрд. лева
(БВП 4.1%)

2021 г.

6,7 млрд. лева
(БВП 4.7%)  

Общ бюджет за децата и семействата
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Ако за всяко дете се отделяха по равно средства, през 
2017 г. това биха били 3 344 лева на дете, което се рав-
нява на 3,95% от БВП, или 7,60% от всички публични 
разходи. През 2021 г. това биха били 4 718 лева на дете, 
което се равнява на 4,7% от прогнозния БВП и 11,7% от 
очакваните общи публични разходи. 

Общо взето няма ясна тенденция за промяна на дела 
на разходите за децата и семействата взети като цяло 
в рамките на държавния бюджет. Въпреки че са се 
увеличавали в абсолютно изражение, разходите за 
децата и семействата са намалявали дела си в об-
щия държавен бюджет през 2018 г. и 2019 г., преди 
отново да го увеличат през 2020 г., но без да дос-
тигнат дела от 2017 г. Това не се отнася за разходи-
те за образование, които са претърпели значителен и 
устойчив ръст през целия период 2017-2021 г.

за какво са предназначени 
средствата, които държавата 
отделя за деца и семейства?
Средствата, предназначени за деца и семейства, се от-
делят за образование, здравеопазване и социална по-
литика.

През 2017 г. 56% от разходите за деца са предназначе-
ни за образование, 31% са за социално подпомагане, а 
13% са за здравеопазване. През 2021 г. поради изпре-
варващия ръст на разходите за образование съотно-
шението е силно променено в полза на образованието 
– 61% от разходите са предназначени за образование, 
26% са за социални разходи, 13% са за здравеопазване.

Ако за всяко дете се отделяха по равно 
средства

2017 г.

3 344 лева
на дете (БВП 3,9%) 

2021 г.

4 718 лева
на дете (БВП 4,7%) 

2017 2018 2019 2020 2021

12,0%
11,6%

11,3%

11,7%
12,8%

Дял на разходите, предназначени за деца  
и семейства в общия публичен бюджет 

2021

2020

2019

2018

2017

разходи за образование, здравеопазване  
и социална политика за 2017-2021 г. 

(млн. лв.)

  Образование

  Здравеопазване

  Социална политика

2021

2020

2019

2018

2017

4094                                881         1730

3534                         754     1326

3037                   714     1339

2669              648     1265

2326          595    1230

Дял на разходите за образование, 
здравеопазване и социална политика 

от общите разходи за деца и семейства  
през 2017-2021 г.

  Образование

  Здравеопазване

  Социална политика

61%                                13%         26%

63%                                  13%         24%

60%                                14%         26%

57%                              14%         28%

56%                             13%         31%

Съществена част от дейностите, свързани с децата и 
семействата, се финансират от държавата, но се изпъл-
няват на практика от общините. Ролята на общините и 

делът им във финансирането са най-големи в сферата 
на образованието. След това идва здравеопазването и 
най-накрая стои социалната политика.
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Може ли държавата да отделя повече средства за децата?
Парите за дадена политика, финансирана от държав-
ния бюджет, се увеличават по няколко начина. 

  Когато бюджетната политика не се променя рязко, 
темповете на нарастване на самия бюджет водят оби-
чайно до пропорционално нарастване на средствата 
по отделни пера, т.е. на средствата, отделяни за обра-
зование, здравеопазване и социална политика.

  Когато финансирането в дадена област се увели-
чава с по-бързи темпове от други области. Такъв е 
случаят с финансирането на средното образование 
през последните години, то е нараствало с по-бързи 
темпове от повечето други бюджетни сфери и от ръ-
ста на БВП. 

 

Всички деца ли се възползват еднакво от отделяните публични 
средства?
Средствата, за които говорим в настоящия анализ, са 
предназначени за различни услуги и плащания, които 
развитите съвременни държави считат за полагащи се 
на всяко дете. Това са безплатното образование, уни-
версалният достъп до здравеопазване и до социални 
услуги за децата.

Средствата, предназначени за деца и семейства, се 
разпределят по два начина. 

  От една страна, те се използват за финансиране 
на универсални услуги, като задължителното пре-
дучилищно и училищно образование във всичките му 
разновидности и достъпът до здравни услуги за де-
цата, включени в основния осигурителен пакет. Дос-
тъпът до финансирането, предназначено за услугите 
с универсален достъп, по закон е еднакъв за всички 
и следователно може да се счита, че всички деца се 
възползват от него еднакво. Това не означава бук-
вално, че за всяко дете през всяка конкретна година 
действително е изразходвана една и съща сума. Услу-
гите с универсален достъп се ползват според нуждата 
(здравните услуги) и струват различно според вида си 
(обучението в различни видове училища, различните 
здравни услуги). 

  От друга страна, те финансират услуги или парични 
плащания и непарични форми на подпомагане, които 
са предназначени за по-ограничен кръг от потребите-
ли (деца и семейства), които се възползват от тях само 
ако отговорят на определени критерии. От такъв вид 
са например помощта за деца с увреждания, детски-
те надбавки за отглеждане на дете до завършване на 
средното образование или навършване на 21-годиш-
на възраст, които се получат само от семейства с нисък 
доход и др.

Средствата за образование, отпускани от държавата, 
достигат до общините, а през тях – до училищата. На 
всяко дете се полага еднакво финансиране от държа-
вата за неговото образование, но при финансирането 
на училищата се налага да се отчитат някои важни об-
стоятелства, които влияят на техните разходи. Отпус-
кането на средствата зависи от вида и размера на учи-
лището. Малките училища, които нямат възможност 
да съставят големи класове, училищата в отдалечени 
и трудно достъпни райони, училищата, които приемат 
ученици, пътуващи отдалече, получават допълнител-
ни средства. Обучението в някои училища или пара-
лелки струва по-скъпо, отколкото в други, например 
защото е необходимо специализирано оборудване, 
или за обучението трябват повече учители с различна 

специалност. Обучението на някои деца, които изпит-
ват затруднения поради някакво увреждане или зара-
ди социалното положение на своите родители, също 
изисква допълнителни усилия и грижи. Отчитането 
на тези обстоятелства има за цел да направи финан-
сирането по-справедливо и да осигури доколкото е 
възможно равен достъп до образование, защото това 
е определящо за шансовете на децата за добър и пъл-
ноценен живот.

Тези усилия на държавата не са достатъчни, за да 
изравнят шансовете на децата и да им дадат равен 
старт в ученето и живота, защото родителите също 
се налага да отделят средства за образованието на 
своите деца, отвъд това, което държавата предо- 
ставя. За да мога да учат, децата трябва да имат нужни-
те удобства в дома, да са здрави, да се хранят добре, да  
са добре облечени. За да се чувстват добре и да успяват 
в учението, децата имат нужда и от други неща, които 
не се купуват с пари, но по много начини също се оказ-
ват свързани с възможностите на родителите. По прин-
цип колкото по-голям е делът на средствата, които 
се налага да отделят родителите, толкова в по-голя-
ма степен бъдещето на децата зависи от това дали 
са били родени в повече или по-малко заможно се-
мейство. Това правило е валидно както в сферата на 
образованието, така и при здравеопазването и предос-
тавянето на социални услуги.

За съжаление и универсалният достъп до здравеопаз-
ване не покрива всички здравни проблеми, с които 
децата могат да се сблъскат – има заболявания, обик-
новено тежко протичащи или хронични, чието лече-
ние струва скъпо и е трудно достъпно. В тези случаи 
то не е универсално гарантирано дори за децата и се 
налага техните родители или хората, които се грижат 
за тях, да прибягват до специални процедури за оси-
гуряване на достъп до лечение, които изискват много 
време, свързани са с много бюрократични процедури, 
причиняват голям стрес, а изходът не е гарантиран. 
Примери за това са специалните процедури за финан-
сиране, създадени от държавата, като Фонда за лече-
ние на деца, чиито функции през 2019 г. бяха поети от 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
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От 2012 г. досега всяка година Национална мрежа за децата подготвя мониторинго-
вия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ 
и се застъпва за спазване на правата на децата, осигуряване на висококачествено 
здравеопазване и образование и възможности за най-добри условия за развитие 
на техния потенциал. Докладът разглежда изпълнението на поставените приорите-
ти и поети ангажименти от страна на държавата и необходимостта от развиване на 
конкретни политики. Отправя препоръки и дава възможни решения в следните об-
ласти, касаещи децата в България: прилагане на общите принципи за прилагане на 
Конвенцията на ООН за правата на детето, участието на децата, благосъстоянието, 
семейната среда и алтернативните грижи, закрилата от всички форми на насилие, 
правосъдието за деца, ранното детско развитие, здравеопазването, образованието, 
спорта, отдиха и свободното време.

През 2021 г. се навършват десет години от първото издание на Бележника. Резултати-
те от оценките през годините сочат, че въпреки постигнатия напредък при изпълне-
ние на някои конкретни ангажименти, все още липсва цялостна визия за осигуряване 
на благосъстоянието на децата в България. Нещо повече, през последните четири 
години се наблюдава влошаване на ситуацията във всички области, засягащи 
политиките за деца и сериозно отстъпление от изпълнението на поетите анга-
жименти за гарантиране на правата им.

Високите равнища на бедност и неравенства продължават да са сериозно предиз-
викателство, като особено обезпокоително е задълбочаването на детската бедност. 
Тя се отразява върху всички аспекти от живота им, като допълнително намалява шан-
совете за социално включване и разгръщане на техния потенциал. През последното 
десетилетие трайна тенденция е всяко трето дете да живее в риск от бедност 
и социално изключване. Всяко трето дете няма подходящи обувки за сезона, не 
може да отиде на почивка извън дома поне една седмица в годината, да спортува, да 
има книги и учебни пособия. В същото време, продължават да липсват целенасоче-
ни стъпки и интегриран подход между различните секторни политики за устойчиво 
разрешаване на проблема с гарантиране на необходимите доходи на семействата за 
да се осигури качествена грижа за децата. 

През последните години се наблюдава траен регрес на системата за закрила на 
детето. Въпреки осигуряваните обучения, супервизия, методическа подкрепа и до-
пълнителни ресурси, капацитетът на социалните работници в отделите „Закрила на 
детето“ остава слаб поради нерешени структурни и системни проблеми, свързани с 
централизирано и непрозрачно управление, дублиране на роли и отговорности и 
липса на стандарти за социална работа. Заплащането и социалният статус на социал-
ните работници остават ниски спрямо натовареността, отговорностите и санкциите 
и водят до голямо текучество.  

Въпреки заявения ангажимент от страна на държавата за създаване на превантивни 
и алтернативни услуги за грижа за деца и закриване на специализираните институ-
ции, на практика продължава да липсва цялостен подход за подкрепа на детето 
и семейството. 

През 2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги, но продължава да се по-
ставя под въпрос неговата значимост и не се осигурява достатъчно пространство за 
широка професионална дискусия и консултиране с местните власти, доставчици на 
услуги и гражданските организации, работещи с уязвими групи, с цел ефективно му 
прилагане.

Броят на децата, които живеят разделени от родните си семейства, остава от-
носително висок през годините. Децата, които имат досег със системата за грижа и 
които са настанени във формална грижа (включително настанените при близки и 
роднини), са били 9 560 в края на декември 2009 г., а в края на изминалата 2020 
г. – 8 707. През разглеждания десет годишeн период всички домове за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителски грижи и домове за медико-социални гри-
жи бяха закрити, като към 01.01.2021 г. функционират само 4 такива специализирани 
институции от стар тип. Въпреки че Планът за действие за изпълнение на Национал-

10-ГОДИшЕН ОБЗОР НА ИЗДАНИЯТА 
БЕЛЕЖНИК „КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА 
ДЪРЖАВАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА“
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ната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” 
беше актуализиран, все още продължават да липсват достатъчен брой адекватни 
мерки за първична превенция на разделянето на децата от семействата, дос-
тъпни за общността, както и осигуряване на жизненоважни връзки със системите на 
здравеопазването и образованието.

Макар проблемът да се задълбочава през годините, не се забелязват целенасочени 
усилия на държавата в повишаване качеството на живот на децата в Центровете 
за настаняване от семеен тип. През годините, благодарение на активната работа 
на неправителствените организации и реализацията на проектите „И аз имам се-
мейство“ и „Приеми ме 2015“ по ОПРЧР, броят на приемните родители постепенно 
нарастваше. За съжаление, обаче се натрупаха и много проблеми и несигурност, 
които на този етап не са съответно адресирани. Приемните родители се чувстват 
сами и неподкрепени. Според тях има много пропуски и в комуникацията между 
различните системи, което поставя приемните деца в трудна ситуация. Не се на-
блюдават и значими развития в осиновяването и закрилата и интеграцията 
на децата-бежанци.

За последното десетилетие нямаше никакъв напредък за осъществяване на рефор-
ма в системата на правосъдието за деца, въпреки множеството декларации за на-
личие на политическа воля от страна на Министерството на правосъдието. Макар и 
броят на специализираните помещения за изслушване на деца в страната да 
нарасна от 4 на 40 за целия период, това не доведе до реални положителни про-
мени в ситуацията на децата, жертви на насилие или престъпления. Необходимо е 
да продължат обученията и практическото въвеждане на професионалистите, които 
следва да повеждат изслушване на децата по най-щадящ начин. През годините са 
провеждани различни обучения за прокурори, съдии, органите на разследването и 
инспекторите ДПС, но за съжаление все още липсва цялостна специализация от-
носно правосъдието за деца.

Едновременно с това, ситуацията в социално-педагогическите интернати (СПИ) и 
възпитателните училища-интернати (ВУИ) продължава да бъде изключително тре-
вожна от гледна точка на качеството на живот на децата, настанени там. 

Независимо от предприетите стъпки и поетия ангажимент за изграждане на право-
съдие, съобразено с интересите на детето, участието на децата в производства по 
Семейния кодекс продължава да не е нормативно закрепено, както и да липсва 
единна методология за обследване, респективно гарантиране постигането на 
най-добрия интерес на децата. 

Всяка година изданията на Бележник отчитат, че усилията на държавата в областта 
на превенцията на насилието и злоупотребата с деца са минимални. Въпреки 
приемането на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата 
с деца 2016-2020 и План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на 
Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016-2018 г., всяка 
година над 1 400 деца стават жертви на престъпления и това се очертава като 
трайна тенденция.

В областта на детското здравеопазване се отбелязва напредък в намаляването 
на детската смъртност, която достига 5,6 на хиляда живородени през 2019 г. – най-
ниското равнище в цялата история на демографската статистика в България. В 
същото време това ниво остава много високо спрямо средното за Европейския 
съюз – 3,6.

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве въведе 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. Тази програма имаше срок на действие до края на 2020 година. Сериозен про-
блем остава медицинското наблюдение и консултиране на бременни жени от 
уязвими и малцинствени групи, голяма част от които не са здравно осигурени. 
От началото на 2013 г., с промени в Наредба 26, МЗ заплаща един профилактичен 
преглед по време на бременността, който обаче е крайно недостатъчен за ефектив-
ното проследяване на бременността.

През целия десетгодишен период Национална мрежа за децата се е застъпвала за 
прилагане на адекватни политики и мерки в сферата на детското психично 
здраве. Тази област остава без необходимото развитие в полза на децата и не успя-
ва да отговори на техните потребности. Българските юноши са на първите места в 
Европа по тютюнопушене, употреба на алкохол и канабис.
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България е единствената страна в Европейския съюз без Национална многоп-
рофилна педиатрична болница. Държавата системно абдикира от ангажимента 
за радикална реформа в детското здравеопазване, създаване на условия за съ-
временна педиатрична грижа и стратегия за подкрепа и професионално развитие на 
здравните специалисти, работещи с деца.  

Има минимален напредък в областта на ранното детско развитие, но предоста-
вяните услуги са с тесен обхват и ограничени териториално, без цялостен и пълен 
достъп до тях за всички деца и семейства.

Голяма крачка в областта на образованието беше влизането в сила на Закона за 
предучилищно и училищно образование през 2016 г. Въпреки множеството нор-
мативни реформи в последните години обаче, все още липсва цялостна стратегия 
за развитие на сектора, което възпрепятства изграждането на устойчиви и успешни 
практики в учебните заведения. 

Усилията на държавата по отношение на обхвата на всички деца в задължително 
образование и значителното увеличение на учителските заплати са стъпки в пра-
вилната посока, но ако те не бъдат обвързани с трайни реформи, ще имат кратко-
срочно въздействие. Все още не се осъществява в пълнота социалната работа със 
семействата и подкрепата за учениците, които са били върнати или за първи път 
посещават училище. Механизмът за превенция на отпадането от 2018 г. постави 
основите на интегрирания подход към обхващането на всички деца, но той все още 
действа твърде механично и не успява да адресира комплексните причини за този 
феномен. Уязвимите групи като ромите и учениците от бедни семейства продължа-
ват да са изправени пред значителни пречки при достъпа до образование и не-
говото завършване, особено в селските райони и училището само по себе си не 
може да реши тези проблеми.  Предизвикателства остават и липсата на мотивация и 
чувство за ангажираност и принадлежност към училищната среда и образователния 
процес, които често пъти са причина за повторно отпадане на голяма част от учени-
ците. 

Моделите на обучение не успяват да развият у децата достатъчно умения за кри-
тично и креативно мислене – 46% от 15-годишните ученици са практически 
функционално неграмотни. Дигиталната и медийната грамотност все още се раз-
бират като паралелна, а не интегрална част от образователния процес. 

В приобщаващото образование липсва припознаване на модела от всички учи-
тели, директори и родители, както и необходимостта от него. Не е осигурено 
пълно финансиране, достатъчна материална база, методически ресурси и специа-
листи за работа с деца.  През годините Бележникът обръща внимание на липсата на 
разбиране за философията и смисъла на приобщаващото образование, а имен-
но че то е за създаване на подкрепяща среда за всички деца в класната стая.

Много деца с увреждания остават извън учебните заведения, поради липса на 
адекватни условия за физически достъп до тях. Липсва значим напредък и по от-
ношение на интеграцията и образованието на децата, търсещи убежище в България, 
въпреки неколкократното намаляване на техния брой.

Макар и добрите практики и новите възможности за привличане на млади и ефек-
тивни учители и развитието на училищните екипи да се увеличават, предстои да 
се анализира устойчивостта на тези инициативи.

Правото на участие на децата като един от основните ангажименти на България 
като страна  по Конвенцията на ООН за правата на детето остава системно негли-
жирано и неразбрано, както от стана на държавните институции, така и в образо-
вателния процес и сред възрастните по принцип. Политики и документи, свързани 
с преките интереси на децата, не се „превеждат“ на техния език, не се обсъждат и 
комуникират с деца. Все още единици са примерите за автентично детско участие, 
включване на деца, консултации с деца по важни въпроси.

Отсъства цялостна политика за свободното време и културните занимания на 
децата; липсват адекватни политики и мерки, насочени към развитие на потенциална 
на децата с увреждания и забавяне в развитието. 

От ключово значение е развиването на интегрирани услуги, които да прилагат 
общи подходи и координация на различните системи – здравна, социална, об-
разователна и други. Единствено по този начин може да се отговори на комплекс-
ните нужди на децата, родителите и семействата. 
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Изводи и препоръки, които са били отправяни 
през годините и продължават да са актуални

През последните няколко години има сериозно отстъпление от ангажимента 
на държавата да развива политики за децата. Вече две години България няма 
Национална стратегия за детето 2019-2030 година, както е записано в чл.1, ал.3 на 
ЗЗДет.

Необходима е целенасочена политика за инвестиране в децата и родите-
лите в България. Необходимо е стартиране на работа по Закон за повишаване 
на благосъстоянието на детето и семейството, който да осигурява прилагане на 
семейно-ориентиран подход и да регламентира координационни механизми за 
ефективна съгласуваност на действията на отделните институции и професиона-
листи, работещи с деца и родители. В страната действат повече от 20 нормативни, 
поднормативни акта и стратегии, регламентиращи подкрепата към семействата и 
децата, но те не са интегрирани, така че да адресират комплексно техните нужди 
и проблеми. 

Инвестиции в хора и специалисти, а не само в инфраструктура. Това включва 
разработване и приемане на държавни професионални стандарти за подбор, под-
държане на квалификацията, конкурентно кариерно развитие и ежегодна атеста-
ция (включително обратна връзка от потребители и външна независима оценка) за 
всички групи държавни служители и професионалисти, работещи с деца – полицаи 
и служители на МВР, магистрати, следователи, адвокати; пробационни служители; 
служители в пенитенциарните заведения; социални работници, учители, лекари и 
здравни работници, психолози и други специалисти. Необходимо е да се развие 
целенасочена държавна политика за инвестиране и задържане в България 
на млади учители, социални работници и специалисти, завършили ключови за 
детското здраве и благосъстояние специалности като „педиатрия“, „детска психиа-
трия“ и др.

Активно и ефективно взаимодействие с неправителствените организации 
като равностоен партньор и инвестиране на време и ресурси за изграждане 
на култура на партньорства и обединяване около общи цели и каузи. Включване 
на гражданите и НПО в процеса на планиране, управление и мониторинг на 
политиките и практиките. Често НПО биват канени за участие в срещи и работни 
групи, но тяхното мнение и експертиза не се взимат предвид. Желанието за принос 
от различни организации, конструктивната критика и алтернативните идеи не се 
възприемат като желание за помощ и промяна на ситуацията, а като конфронтация 
и опити за налагане на лични или организационни интереси. 

Подобряване на координацията и междусекторното сътрудничество и осигу-
ряване на публичност и прозрачност на информацията, критериите, показатели-
те и процедурите, прилагани за вземане на решения на национално и местно ниво, 
което включва и въвеждане на единни, хоризонтални стандарти за гражданско учас-
тие в процеса на вземане на решения и в работата на държавните органи.

Въпреки усилията на българското правителство за приобщаване на различни уяз-
вими групи и насърчаване на тяхното социално включване, заложени в различни 
стратегически документи, все още има практики на дискриминация и неравно 
третиране на деца, търсещи и получили международна закрила, деца с увреждания 
и деца от ромски произход по отношение достъпа им до качествено образование, 
здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.

Необходими са целенасочени усилията за създаване на механизми за зачитане 
мнението на децата и активното им участие в  развиването на различни политики и 
практики, които се отнасят до тях, както и ежедневно упражняване на техните права 
и отговорности. Прилагане на системен подход към обучението на специалисти, 
работещи с деца, както и на служители в администрацията, не само по отношение 
на правото на децата на мнение, но и на правата на децата като цяло (доколкото дет-
ското участие, извън цялостен, основан на правата на децата подход, трудно може да 
постигне своето предназначение).

Основни препоръки, извеждани в Бележник през годините, които остават актуални 
и към края на 2020 г. и биха довели до подобряването на живота и благосъстоянието 
на децата в България:

10-ГОДИшЕН ОБЗОР НА ИЗДАНИЯТА
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СЕМЕйНА СрЕДА И АЛТЕрНАТИВНИ грИЖИ 

   Развиване на самостоятелна семейна политика и семейно-ориентиран подход във 
всички секторни политики;

   Достатъчно на брой и висококачествени услуги и подкрепа на родителите за от-
глеждането на техните деца;

   Приоритизиране на превенцията, ранната интервенция и подкрепата на родите-
лите в процеса на деинституционализация;

   Премахване възможността за разсиновяване и практиката „тайна на осиновява-
нето“;

   Подобряване работата, свързана с процеса по деинституционализация и услугата 
приемна грижа;

   Увеличаване броя на социалните работници и подобряване качеството на соци-
алната работа.

рАННО ДЕТСКО рАзВИТИЕ, МАйчИНО И ДЕТСКО зДрАВЕ

   Приемане на единна междусекторна Стратегия за ранно детско развитие и разпоз-
наването , като широка платформа за съвместни действия между всички институ-
ции и заинтересовани страни;

   Развиване на центрове за майчино и детско здраве във всички области и подо-
бряване на механизмите за достъп до профилактични прегледи за неосигурените 
бременни жени;

   Развитие на мрежа за психиатрична помощ и подкрепа за деца и млади хора в 
цялата страна;

   Предприемане на спешни мерки за намаляване на детската смъртност в областите 
с най-високи показатели;

   Развиване на целенасочена държавна политика за инвестиране и задържане в 
България на детски здравни специалисти.

ОБрАзОВАНИЕ

   Приобщаване на всички деца към образователните процеси и училищните общно-
сти, независимо от техните специфични нужди, възможности и таланти;

   Поставяне на функционалната грамотност и развиването на умения на 21 век като 
основни цели на образованието на всеки ученик;

   Развиване на успешни и ефективни учители и училищни екипи във всяко учили- 
ще в България.

прАВОСъДИЕ зА ДЕцА 

   Отмяна на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни и приемане на специален закон за правосъдие за деца и младежи.

   Изграждане на специализирани помещения за разпит на деца и разработване и 
прилагане на единни стандарти за щадящо изслушване на деца;

  Развитие на интегрирани услуги за деца с поведенчески проблеми.

зАКрИЛА НА ДЕТЕТО ОТ ВСИчКИ фОрМИ НА НАСИЛИЕ 

  Въвеждане на регистър на извършителите на сексуални престъпления срещу деца;
   Възприемане на политика и насърчаване на култура за нулева толерантност към 

насилието над деца в обществото;
   Създаване на национална база данни за всички случаи на домашно насилие над 

деца и осъществяване на ефективно сътрудничество и координация между служ-
бите за закрила на детето, полицията и правосъдната система;

  Изрична забрана на телесното наказание в законодателството;
   Извършване на реформа и подобряване капацитета в системата за закрила на де-

тето.
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COVID-19  Coronavirus Disease 2019 

ECEC  Early Childhood Education and Care 

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

FIERST  From Inclusive Education to Real Scale Transfer

HBSC  Health Behaviour in School-aged Children

ICF  International Coach Federation

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

PCR  Polymerase chain reaction

PISA  Programme for International Student Assessment

STEM  Science – Technology – Engineering – Mathematics

TALIS Teaching and Learning International Survey

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study

UNICEF United Nations Children's Fund

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

АГ акушеро-гинекология

АСП Агенция социално подпомагане

БВП Брутен вътрешен продукт

БХК Български хелзинкски комитет

ВМРО-БНД Политическа партия „ВМРО-БНД“

ГДБОП Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

ГДКПД Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

ГДНП Главна дирекция национална полиция

ДАБ Държавна агенция за бежанците

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето

ДВ Държавен вестник

ДГ детска градина

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителска грижа

ДЗЗД Дружество по закона за задълженията и договорите 

ДМГ дигитално-медийната грамотност 

ДМСГД Домове за медико-социални грижи за деца

ДО дистанционно обучение

ДСП Дирекция „Социално подпомагане“

ЕП Европейски парламент

ЕС Европейски съюз

ЗБППМН Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ЗДОИ Заявление за достъп до обществена информация

ЗЗД Закон за закрила на детето

ЗЗДН Закон за защита на домашното насилие

ЗИД на НПК Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ЗКЦ Здравно-консултативен център

ЗПУО Закон за предучилищното и училищното образование

ЗПфКПП Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

ЗСУ Закон за социалните услуги

ЗУБ Закон за убежището и бежанците

ЗЧРБ Закон за чужденците в Република България

ИАМН Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

ИДПС Инспекторите на детска педагогическа стая 

ИСДП Институт по социални дейности и практики

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ



114

ИСР Информационната система за ражданията

КАБ Камарата на архитектите в България

КД3 Ключова дейност 3

КИИП Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

ЛГБТИ лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални хора

МВР Министерство на вътрешните работи

МДЕ мултидисциплинарни екипи

МЗ Министерство на здравеопазването

ММС Министерство на младежта и спорта

МОМ Международна организация по миграция

МОН Министерство на образованието и науката

МП Министерство на правосъдието

МСМ Мъже, които правят секс с мъже

МТСП Министерство на труда и социалната политика

НБУ Нов български университет

НГИ Национална гражданска инициатива

НЕф Национален Юрочайлд Форум

НЗИС Национална здравно-информационна система

НЗОК Национална здравноосигурителна каса

НК Наказателен кодекс

НМД Национална мрежа за децата

НМЗМ Национална мрежа на здравните медиатори

НОЩ Национален оперативен щаб

НПК Наказателно-процесуален кодекс

НПМ Националния превантивен механизъм

НПО неправителствена организация

НППМДЗ Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве

НРД Националния рамков договор

НСИ Национален статистически институт

НССЕИВ Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

НТЛД Националната телефонна линия 

НЦОЗА Национален център по обществено здраве и анализи

ОГРДВ образованието и грижата в ранна възраст 

ООН Организация на обединените нации

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОРЕС обучение от разстояние в електронна среда

ПАВ психоактивни вещества

ПЕРГ Постоянната експертна работна група по деинстуционализация

ПО приобщаващо образование

ПП политическа партия

РДИ Ранна детска интервенция

РЗИ Регионална здравна инспекция

РПЦ Регистрационно-приемателен център

РУО Регионално управление на образованието

РЦПППО Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СД Съвет на децата (към ДАЗД)

СДВНЧ Специален дом за временно настаняване на чужденци

Сдружение „АРЗ Солидарност“ Сдружение Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

СЗО Световна здравна организация

СК Семеен кодекс

СОП специални образователни потребности
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СПИ сексуално-предавани инфекции

ТКП тотален коефициент на плодовитост

УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УНИЦЕф UNICEF United Nations Children’s Fund

ХИВ – HIV Human Immunodeficiency Viruses

ЦИОО Център за информационно осигуряване на образованието

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип

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

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

ЦОП Център за обществена подкрепа

ЦСОП Център за специална образователна подкрепа

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция

ЦфЛД Център „Фонд за лечение на деца“

ЮНЕСКО UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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учебната 2017/2018 // <https://bit.ly/3dhs1yF>

24.  Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-
2021), Second report on the implementation of the Council 
of Europe Strategy for the Rights of the Child, https://rm.coe.
int/2nd-report-on-the-implementation-of-the-coe-strategy-
for-the-rights-of/16809f03eb

25.  „Анализ на резултатите от проучването на процеса по дет-
ско участие“, изпълнен от ДАЗД по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., https://bit.
ly/3mhlTdZ

1. Благосъстояние на децата

26.  Според „Национална стратегия за намаляване на бедност-
та и насърчаване на социалното включване 2030 г.“

27.  Пак там: Приложение №2 „Преглед и анализ на изпълне-
нието на Националната стратегия за намаляване на бед-
ността и насърчаване на социалното включване 2020“

28.  Институт за пазарна икономика, „Анализ на основните 
програми за социално подпомагане, януари 2021 г.“ // 
Януари 2021, <https://ime.bg/var/images/Social_assistance_
programs_Jan_2021.pdf>

29.  Европейската комисия прие Стратегия на ЕС за правата на 
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32.  Dimitrova, E., Kotzeva, T., and Ilieva, K. (2020), ‘Bulgaria 
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ните ангажименти към децата, разглеждани в доклад на 
Национална мрежа за децата „Бележник 2021“
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правата на децата, прилагане на политиките за тяхното 
благосъстояние и държавните ангажименти към децата, 
разглеждани в доклад на Национална мрежа за децата 
„Бележник 2021“

41.  „Годишен доклад на омбудсмана като национален преван-
тивен механизъм 2020 г.“ <https://bit.ly/31z9LeG> 

42.  Доклад от Проф. д-р Костадин Ангелов, дм – Министър на 
здравеопазването относно Проект на Постановление на 
Министерския съвет за структурни промени в системата 
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43.  Решение по ЗДОИ с №РД-01-45/14.01.2021 г. по описа на 
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относно напредъка на държавата за гарантирането на 
правата на децата, прилагане на политиките за тяхното 
благосъстояние и държавните ангажименти към децата, 
разглеждани в доклад на Национална мрежа за децата 
„Бележник 2021“
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просник на Институцията на Омбудсмана на Република 
България 
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които са подали молба за международна закрила по реда 
на Закона за убежището и бежанците;  2) деца чужденци, 
които са получили международна закрила, като им е пре-
доставен статут на бежанец или хуманитарен статут; 3) 
деца, които не желаят да кандидатстват за международна 
закрила или тези, които имат влезли в сила решения за 
отказ по молбите им за международна закрила и техният 
правен статут се урежда по реда на Закона за чужденците 
в Република България (ЗЧРБ).

48.  Оценката за най-добрия интерес описва опростена про-
цедура за вземане на решение относно това кои незабав-
ни действия са в най-добрия интерес на детето. Основа-
ва се на нуждата от защита и дългосрочно и устойчиво 
решение. Оценката гарантира, че непридруженото или 
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неговите права.

49.  Сигурната зона не е социална или интегрирана здравно-
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на РПЦ – София (в кв. „Военна рампа“ и кв. „Овча купел“), 
Годишен доклад на омбудсмана като национален преван-
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53.  По информация на МОМ
54.  „Деинституционализация: Случаят България – 3“, Изслед-

ване на процеса на деинституционализация на грижата за 
деца 2020-2021, Ноу-хау център за алтернативни грижи за 
деца, НБУ, 20 октомври 2020 г.
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АСП
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ДАЗД
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АСП

59.  Доклад за дейността на Държавна агенция за закрила на 
детето за 2018 г. <https://bit.ly/3u52EXz>
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относно напредъка на държавата за гарантирането на 
правата на децата, прилагане на политиките за тяхното 
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разглеждани в доклад на Национална мрежа за децата 
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 *  Родители, които за втори път в рамките на календарната 
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во на обезщетение;

 *  Самоосигуряващи се и самонаети родители, родители 
със свободни професии и подобни;

 *   Родители, работещи дистанционно от дома си и грижещи 
се за деца до 12 г., които са засегнати от дистанционно 
обучение и/или невъзможност да посещават ясла и 
детска градина за периода на затварянето им.

  Какъв е броят на подадени молби по мерките и броят на 
одобрените молби?
  В отговор МТСП препрати ЗДОИ към АСП (АУ-2-
7/13.01.2021), откъдето изпратиха отговор (Рег.№10-10-
113#5/27.01.2021), в който се описват мерките, насочени 
към работодателите, но не и такива към родителите. 

31.  „41 738 семейства получиха помощ за отглеждане на 
деца до 14 г. в дистанционно обучение“ // www.mlsp.
government.bg, 19.03.2021 <https://bit.ly/3w8uNiq>
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61.  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
закрила на детето, №0054-01-111 <https://www.parliament.
bg/bills/44/054-01-111.pdf>
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63.  Отговор на ГДНП 328600-13504/19.03.2021 г относно на-
предъка на държавата за гарантирането на правата на де-
цата, прилагане на политиките за тяхното благосъстояние 
и държавните ангажименти към децата, разглеждани в 
доклад на Национална мрежа за децата „Бележник 2021“

64.  Отговор на МП 66-00-219/20/22.03.2021 г. относно напре-
дъка на държавата за гарантирането на правата на деца-
та, прилагане на политиките за тяхното благосъстояние и 
държавните ангажименти към децата, разглеждани в до-

клад на Национална мрежа за децата „Бележник 2021“
65.  Писмо на МОН, изх.№ 18-460/02.12.2020 г. относно напре-

дъка на държавата за гарантирането на правата на деца-
та, прилагане на политиките за тяхното благосъстояние и 
държавните ангажименти към децата, разглеждани в до-
клад на Национална мрежа за децата „Бележник 2021“

66.  „Изследователската програма „Качество на училищния 
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към създаване на надежден инструментариум за оценка 
на ефективността на училищното образование в Бълга-
рия“ <https://bit.ly/2PEvhvV> 
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68.  Доклад за дейността на Държавна агенция за закрила на 
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4. Правосъдие за деца 

69.  Законопроект за изменение и допълнение на Нака-
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вярната посока“ // 31.01.2021 г. <https://bit.ly/3flB6cy>
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ЗИД НК 054-01-7 от 31.01.2020 <https://bit.ly/3cyqOUw>

73.  Законопроект за изменение и допълнение на Наказа-
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nacionalen-doklad-za-blgariya> 

5. Ранно детско развитие

77.  Решение по ЗДОИ с №РД-19-51/31.01 2020 г. по описа на 
НЗОК
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ly/3rw0JKd>

86.  „УС на БАПЗГ постави актуални въпроси, касаещи профе-
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96.  „СЗО: Ковид мерките в родилните отделения застраша-
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97.  По данни на НСИ - ИНФОСТАТ
98.  По данни на НСИ - ИНФОСТАТ
99.  European Commission, Country Report Bulgaria 2020, p. 35 

<https://bit.ly/3diAKAO>
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осиновените и осиновителите
Българска асоциация по семейно 
планиране и сексуално здраве
Българска тренировъчна 
централа
Сдружение „Дете и 
пространство”

Сдружение „Деца и юноши”
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално 
развитие”
БНК „Заедно за децата“
Институт по Социални Дейности 
и Практики 
Фондация „Надежда за малките”
Фондация „Партньори – 
България“
Фондация „Приятели 2006“
Проект „Права на човека”
Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“
Фондация „Сийдър“
SOS Детски селища – България 
Фондация „Стъпка за България”
Театрално-социална формация 
„Театър Цвете“
Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца ФИЦЕ 
– България 
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация „Център Надя“
Сдружение ЕЛА
Център за психосоциална 
подкрепа
Habitat for Humanity Bulgaria
Фондация „Еврика”
Фондация „Агапедия – 
България“
Рийчаут.БГ – клон България   
Фондация „Заедно в час”
Национална асоциация на 
ресурсните учители 
Фондация „Екип“
Фондация „Стъпка по стъпка”
Фондация „Здравни проблеми 
на малцинствата”
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация
Български хелзинкски комитет
Българска педиатрична 
асоциация
Национална мрежа на здравните 
медиатори
Алианс на българските акушерки
Фондация „Конкордия – 
България”
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Международна 
награда на херцога на Единбург“
Сдружение за български 
семейни ценности, традиции и 
култура „Българче“
Фондация „За майчино и детско 
здраве“ 
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Национален център 
за социално-емоционално 
развитие“ 
Фондация „М & М Физио“
Фондация „Благотворител“
Сдружение „Ре-Акт“
Асоциация „Българско 
психоаналитично пространство“
Институт за прогресивно 
образование
Фондация „Сингъл Степ“
Фондация за достъп до права 

(ФАР)
Фондация ПРОМЯНАТА
Фондация „Зографче“
Фондация „Дечица“ 
Сдружение УН на ОУ „Бенито 
Хуарес“ – „Надежда“
Фондация „Право и интернет“
Фондация „Нашите недоносени 
деца“ 
Фондация „Заслушай се“
Национална асоциация по 
приемна грижа
Фондация „Дневникът на мама 
и татко“
Фондация „АСИСТ – помагащи 
технологии“
Асоциация Цьолиакия България 
– Живот без глутен
Сдружение „Институт по 
медиация и управление на 
споровете“ (ИМЕУС)
Фондация „Три“
Сдружение „Асоциация на 
родители на деца с бъбречни 
заболявания“
СНЦ Организация на 
българските скаути
Фондация „Воля за живот“
Фондация „Хестия“
Сдружение „Център за учене 
чрез преживяване“

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

Област Стара загора
Сдружение „Бъдеще за децата“ 
– Казанлък 
Народно читалище „Възродена 
искра“ – Казанлък
Сдружение „Самаряни“ – Стара 
Загора
Сдружение „Свят без граници“ – 
Стара Загора 
Фондация „Мисия Криле“ – 
Стара Загора

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

Област хасково
Сдружение „Шанс и закрила“ – 
Хасково

Област шумен
Женско ромско Сдружение 
„Хаячи“ – Нови Пазар
Ромска фондация „Ромска 
искра“– Шумен

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



IV


