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Д О К Л А Д 
относно: 

1). анализ на мониторинга и изпълнението на политиките 

и нормативната база у нас, касаещи пряко децата, с акцент върху 

детското и младежко гражданско и демократично участие; 

2). анализ на добри практики на ДМУ от чуждестранни 

юрисдикции; 

3). система от препоръки за реформа (2023 – 2025 г.), гарантираща по-

доброто реализиране на 

мониторинга и изпълнението на анализираните политики и 

правила 
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Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, „Гражданско участие на 

децата – актуални политики и законодателство“, реализиран с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален 

фонд 
 

 

 

гр. София 

септември - декември 2022 г. 

 

 
 
*Изображение на заглавна и финална страница: архив на платформата pixabay.com.  
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

I. Сдружение „Национална мрежа за децата“ и каузата за подкрепа на 

ДМУ в България. Проект „Гражданско участие на децата – актуални 

политики и законодателство“ 

i. Сдружение „Национална мрежа за децата“ и ДМУ 

ii. Проект „Гражданско участие на децата – актуални политики и 

законодателство“ 

✓ Цели на проекта. Методология на кабинетното 

проучване 

✓ Работна хипотеза на доклада по Дейност 1 

✓ Методология 

II. Детско и младежко участие – понятие, същност, генезис и развитие 

i. Същност, възникване и развитие на понятието за ДМУ. Парадигми 

на ДМУ 

ii. Традиционни бариери и предизвикателства пред ефективното ДМУ; 

отделечеността на младите хора от властовите процеси (по Х. 

Хофстеде) 

iii. Бариери пред ДМУ. Модели на гражданска активация на деца и 

младежи в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на 

законодателство и публични политики. Инструментариум на ДМУ 

III. Инструменти за гражданско участие на младежта в мониторинга и 

изпълнението на политики и законодателство, нормиращи ДМУ в 

България 

i. ДМУ в международноправен план и на равнище ЕС  

ii. ДМУ в България de lege lata 

iii. Анализ на ефективни и устойчиви модели на реализиране на ДМУ в 

България, в т.ч. изследване на: 
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✓ Съвет на децата към председателя на Държавната 

агенция за закрила на детето 

✓ Ученическо самоуправление в България 

✓ Календар от ежегодни инициативи на Национална 

мрежа за децата, гарантиращи ДМУ (Младежка програма 

„Мегафон“, Инициатива „Рапортьори“, Младежки форум 

„VoiceIt”) 

iv. Анализ на данни от проведено по Дейност 1 анкетиране на:  

✓ експерти на НМД и експерти от организации, членуващи 

в НМД, чиято работа е свързана с ДМУ 

✓ експерти от ДАЗД 

✓ деца и младежи от Младежка мрежа „Мегафон“, Съвет на 

децата към председателя на ДАЗД, младежки структури в 

страната 

IV. Анализ на добри практики на насърчаване и реализиране на ДМУ в 

чуждестранни юрисдикции. ДМУ по време на пандемия – анализ на 

успешни чуждестранни практики на ДМУ, действали в условията на 

строги противоепидемични мерки в периода от м. март 2020 г. насетне 

i. ДМУ в САЩ 

ii. ДМУ в Норвегия 

iii. ДМУ в Република Ирландия 

iv. ДМУ в Република Чехия 

v. Исландия и моделът на имплементиране на ДМУ, посредством 

изграждането на институцията „омбудсман на детето“ 

vi. ДМУ по време на пандемия – анализ на успешни чуждестранни 

практики на ДМУ, действали в условията на рестриктивни 

противоепидемични мерки от м. март 2020 г. насетне 

V. Система от препоръки за по-добри мониторинг и изпълнение на 

политики и законодателство, свързани с ДМУ, както и за увеличаване 
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обхвата и влиянието на ДМУ в България 

i. Предложения за краткосрочна (до края на 2023 г.) институционална 

и законодателна реформа 

ii. Предложения за дългосрочна (до края на 2025 г.) институционална и 

законодателна реформа 

iii. Предстояща комуникационна работа по проект „Гражданско участие 

на децата – актуални политики и законодателство“ 

VI. Заключителни бележки 

VII. Библиографичен списък (съобразно последователността на цитиране) 

 

 

 

 

 

 

I. Сдружение „Национална мрежа за децата“ и каузата за подкрепа на 

ДМУ в България. Проект „Гражданско участие на децата – актуални 

политики и законодателство“ 

i. Сдружение „Национална мрежа за децата“ и ДМУ 

Сдружение „Национална мрежа за децата“ („НМД“) е най-голямото 

обединение на граждански организации и експерти в България (над 130), 

работещи с и за деца и семейства.1 Сред ключовите ръководни начала на 

 
1 https://nmd.bg/za-mrezhata/.  
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организацията попадат насърчаването, защитата и спазването на правата на 

детето, вкл. правото на гражданско и демократично участие. НМД вярва, че 

всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да 

се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия 

интерес на децата и с активното участие на самите деца.  

Една от възловите дейности на НМД е застъпничеството за съдържателно, 

реализирано практически на общинско и национално равнище, максимално 

обхватно гражданско участие на децата и младежите в създаването, 

изпълнението и мониторирането на политики и правила, които имат 

касателство с техния живот и благосъстояние. „Да не стагнираме на второто 

стъпало от стълбата на Роджър Харт, тоест децата на България не само да разчупват 

питки и рецитират стихотворения пред политици, а да бъдат овластени до 

позицията на равноправен участник в гражданския дискурс по всички обществени 

теми, които децата и младежите сами определят за приоритетни“ (Г. Богданов, 

изпълнителен директор на НМД, Младежки форум „VoiceIt 2022: Мнение от 

значение“).   

Макар децата и младите хора от 15 до 24 години да представляват под 10% 

от населението на България (НСИ, 2021)2, тяхното демократично и гражданско 

участие е ключово определящо както за националния прогрес и за общественото 

разбиране за демокрацията за бъдещето, така и за текущия политически 

контекст и настоящо държавно управление.3 През 2022 г. НМД продължава да 

констатира,4 че гражданското участие на децата в България не се разпознава 

нито като тяхно право, нито като прийом за подобряване на политиките за деца. 

Проектният екип извежда следния каталог от проблеми: 

• Въпреки първоначалното одобрение на проекта за Национална 

 
2 Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол, Национален 
статистически институт, 2021 г. 
3 Брестничка, М., „Детско и младежко участие: Нагласи на децата и младите хора към 
демокрацията“, Катедра „Икономическа социология“, УНСС, 2022 г. 
4 Национална мрежа за децата, мониторингов доклад „Бележник: Какъв е средният успех на 
държавата в грижата за децата?”, 2022 г. (https://nmd.bg/darzhavata-polutchava-sreden-3-18-za-
grizhata-si-za-detsata/). 1/3 от оценката, поставяна на държавата от авторите на Бележника, 
се формира на база мнението на деца и младежи от Младежка програма „Мегафон“. 

http://www.eufunds.bg/
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стратегия за детето (2019-2030), вече близо четири години България не 

разполага с действаща такава, след блокирането на документа, в 

резултат от масирана дезинформационна кампания през 2019 г.; 

• Националната стратегия за младежта (2021–2030) също продължава да 

е неприета; 

• Редица социално-икономически, образователни и пр. уязвимости на 

семействата детерминират невъзможност / ограничен капацитет за 

съдържателно участие на децата в граждански инициативи. Трайни 

пропуски в капацитета и информираността относно ДМУ се 

наблюдават сред голяма част от децата, особено сред деца от най-

уязвимите социални групи, деца от маргинализирани общности, 

деца с увреждания, деца в риск, деца в бедност;5   

• Все още се наблюдава недостатъчно разбиране на специалистите, 

работещи с деца, включително педагозите, за смисъла и целите на 

гражданското образование и детското участие в България; 

• Дисциплината „Гражданско образование“ присъства почти 

незабележимо в учебния хорариум; 

• Много от инициативите, насърчаващи гражданско участие на децата 

и младежите, остават херметически капсулирани в гражданския 

сектор;  

• Налице нерядко е инструментализиране на родителски общности в 

дезинформационни кампании (напр. срещу Националната стратегия 

за детето), което ерозира диалога и чуваемостта между родители и 

деца, от една страна, и граждански организации – от друга;  

• Постоянната парламентарна Комисия по въпросите на децата, 

младежта и спорта все така бива разпознаваема на парламентарно-

кулоарен жаргон като „спортната комисия“, без в работата й да се 

 
5 Национална мрежа за децата, мониторингов доклад „Бележник: Какъв е средният успех на 
държавата в грижата за децата?”, 2022 (https://nmd.bg/darzhavata-polutchava-sreden-3-18-za-
grizhata-si-za-detsata/). 
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поставя акцент върху ДМУ и без да се търсят предложения за дневен 

ред сред автентични младежки общности;6  

• Често общинските планове за младежта са бланкетни и не 

допринасят достатъчно забележимо за изграждането на механизми за 

действително гражданско участие и демократична мобилизация на 

децата и младите хора по места; 

• Не съществуват достатъчно ефективни и разпознаваеми дигитални 

инструменти, посредством които българската държава да провежда 

анкетиране и получава обратна връзка от деца и младежи; 

• Обществената ефирна телевизия не предлага достатъчно медийно 

съдържание, таргетирано към деца и младежи, както и никакво 

съдържание - насочено към развиването на техните граждански и 

демократични компетенции.7  

Същевременно, НМД отчита, че голяма част от тези проблеми претъряха 

задълбочаване в хода на пандемичната криза (2020 – 2022 г.).8  

Всичко това детерминира създаването на проект „Гражданско участие на 

децата – актуални политики и законодателство“, чиято реализация се 

осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“.  

 

ii. Проект „Гражданско участие на децата – актуални политики и 

законодателство“ 

 
6 https://nmd.bg/naczionalna-mrezha-za-deczata-nastoyava-da-bade-sazdadena-parlamentarna-
komisiya-po-vaprosite-na-deczata-mladezhta 
isemejstvoto/?utm_source=newsletter_202247bg&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterB
G.  

7 По данни на НМД - БНТ, в каналите БНТ1, БНТ2, БНТ 3 и БНТ4, за чието 
поддържане получава държавна субсидия, предоставя общо 1 час и 19 минути 
детско съдържание, като сумарно детските предавания заемат едва 1.38% от 
програмното време на обществената телевизия (данните са от официалната 
страница на БНТ, програма за 30 май – 5 юни 2022 г.), като никаква част от 
това съдържание не е с предмет насърчаване на ДМУ. 
8 Ibid. 
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✓ Цели на проекта. Методология на кабинетното проучване 

 

Проект „Гражданско участие на децата – актуални политики и 

законодателство“9 е особено важен за Национална мрежа за децата, тъй като той 

подкрепя и надгражда както аналитичната работа и застъпнически каузи на 

организацията по темите за детското и младежко участие, така и календара от 

дейности на НМД, с които на практика ежегодно се реализира същинско 

мащабно ДМУ (Младежка мрежа „Мегафон“, инициатива „Рапортьори“, 

Младежки форум „VoiceIt: Мнение от значение”, Годишна среща на НМД).  

Също така, във време на политическа криза и липса на стабилно редовно 

управление, проектът дава възможност за системен аналитичен поглед върху 

мониторинга и изпълнението на законодателство и политики, свързани с ДМУ – 

на 47-то, 48-то (потенциално и 49-то) НС и на действащите служебни кабинети. 

Основните дейности, заложени в програмата на „Гражданско участие на 

децата – актуални политики и законодателство“, включват, както следва: 

1). Анализ на нормативни актове, обсъждани по комисии законопроекти (от 

периода 2012-2022 г.), добри решения от чуждестранни юрисдикции (вкл. 

действали успешно в условията на COVID-19) и пр. – свързани с ДМУ; 

2). Анкетиране на граждански организации и младежи относно ДМУ в 

България; 

3). Създаване на система от препоръки за повече ДМУ у нас, с разбивка на 

конкретни идеи за краткосрочна (до края на 2023 г.) и дългосрочна (до края на 

2025 г.) институционална и законодателна реформа; 

4). Работни срещи по темата ДМУ с неформалното обединение 

„Парламентарна група за децата“ на НМД в 48-то НС (състоящо се от 35 народни 

представители), посветени на ДМУ, една от които - модерирана от младежи; 

5). Становища по въпроси, касаещи мониторинга и изпълнението на 

 
9 https://nmd.bg/campaigns/grazhdansko-uchastie-na-deczata-aktualni-politiki-i-zakonodatelstvo/.  

http://www.eufunds.bg/
https://nmd.bg/campaigns/grazhdansko-uchastie-na-deczata-aktualni-politiki-i-zakonodatelstvo/


                                               
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Настоящият документ е изготвен в рамките на Дейност 1 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, 

„Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд 

политики и законодателство в сферата на ДМУ; 

6). Изследване мнението на младежите от Младежка мрежа „Мегафон“ 

относно действащите политики и законодателство, нормиращи ДМУ; 

7). Интегриране на проектните теми и резултати в знакови инициативи на 

Национална мрежа за децата; 

8). Кръгла маса „ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА“, с основен 

лайтмотив: „ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ – АКТИВНО НАСТОЯЩЕ“, в хода на 

която политици, експерти, деца и младежи заедно, в работни групи и при 

брейнсторминг по модела „Световно кафене“, да обсъждат в дълбочина важни 

за децата и младежите обществени въпроси, казуси и каузи, свързани с 

демократичното участие и гласа на децата. 

Аналитичната работа по гореприведените точки 1, 2 и 3 бе изцяло насочена 

към изграждането на настоящия доклад. Особено внимание в работата на 

ангажираните по проект „Гражданско участие на децата“ експерт-анализатори 

беше отделено на извеждането, на база идентифицираните в хода на анализа 

пропуски и празноти в актуалните политики и законодателство, нормиращи 

ДМУ, наред с изследваните по проекта най-добри чуждестранни практики за 

ДМУ – на конкретни препоръки за краткосрочна (до края на 2023 г.) и 

дългосрочна (до края на 2025 г.) реформа на политики и законодателство, с оглед 

по-доброто гарантиране, насърчаване и реализиране на ДМУ у нас. 

 

✓ Работна хипотеза на доклада по Дейност 1 

 

 Трите основни предпоставки на кабинетното проучване, обуславящи 

работната хипотеза на доклада, са, както следва: 

1). В България има работещи модели на съдържателно ДМУ, които 

заслужават обследване, оценка и по-широко огласяване; 

2). Налице са модели на ДМУ от чуждестранни юрисдикции, за които е 

налице висока пригодност към българската нормативна, административна, 

социо-културна, порядкова, гражданска среда;  
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3). В период на хронифицирала се социо-политическа криза, в хода на 

която темата за ДМУ трайно остава в миманса на обществения дискурс, 

необходима е краткосрочна и дългосрочна национална визия за развитие на 

детското и младежко гражданско и демократично участие в България. 

 

✓ Методология 

 

Особено ценно е, че изследвания, застъпени в доклада, бяха представени в 

рамките на младежкия форум „VoiceIt 2022: Мнение от значение“, където 140 

младежи от цялата страна обсъдиха темите за ДМУ както помежду си и с 

представители на десетки граждански организации, така и с депутати от 3 

парламентарни групи в 48-то НС. В дискусиите се включваха с телемост и 

младежи от гр. Варна, сред които деца от украински произход.  

Както обобщи един от народните представители по време на последната Q 

& A сесия с младежи в хода на форума, „трябва да дадеш на децата избор и различни 

гледни точки; да работиш заедно с децата, а не върху тях“. 

  

Кадър от младежкия форум „VoiceIt 2022: Мнение от значение“, в рамките на 

който бе обособен нарочен панел, посветен на проект „Гражданско участие на децата“  

http://www.eufunds.bg/
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Проектни изследвания бяха представени и подложени на обсъждане също 

по време на правно-дискусионния форум „Lex Talks 2022: ДЕЦАТА И ВОЙНАТА“, 

с който бе реконцептуализирана Годишната правна конференция на Мрежата 

за правна помощ при Национална мрежа за децата.  

 

 

Кадър от представянето на проектни изследвания, застъпени в настоящия 

тематичен доклад, по време на правно-дискусионния форум „Lex Talks 2022: ДЕЦАТА 

И ВОЙНАТА“, проведен на 08.12.2022 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ 

и излъчван на живо онлайн 

 

Обратната връзка, постъпила при провеждането на „VoiceIt 2022: Мнение от 

значение“ и „Lex Talks 2022: ДЕЦАТА И ВОЙНАТА“ - в т.ч. коментари, критични 

бележки и предложения от деца и младежи - даде допълнително съдържание и 

стойност на настоящото амбициозно изследване.  

Надеждата на проектния екип е, че този доклад ще послужи за обогатяване 

и рационализиране на експертния и политическия дискурс относно ДМУ, както 

и за извеждане на темата ДМУ сред широката гражданска общественост.  

НМД убедено вярва, че детското и младежко участие в България е задача на 

цялото ни гражданско общество. 

http://www.eufunds.bg/
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II. Детско и младежко участие – понятие, същност, генезис и развитие 

 

i. Същност, възникване и развитие на понятието за ДМУ. 

Парадигми на ДМУ 

Детското участие представлява информирано и доброволно, 

индивидуално или колективно гражданско включване на децата - в това 

число на деца от маргинализирани групи, деца на различна възраст и с 

различни способности и нужди - във всички въпроси, които ги засягат пряко 

или косвено, чрез предоставянето на възможности децата демократично да 

изразяват своите възгледи и да оказват влияние.10  

През 1969 г. американският изследовател Шери Арнстейн публикува 

модела „стълбица за гражданско участие“11, като посочва, че: „гражданското участие 

представлява преразпределението на власт, позволяващо на нямащите власт граждани, 

в момента изключени от политическите и икономически процеси, да бъдат съзнателно 

интегрирани в тях в бъдеще ... Накратко, това е средството, чрез което те [хората в 

 
10 УНИЦЕФ, “Child Participation in Local Governance”, 2017, 
(https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/UNICEF-Child-Participation-in-Local-
Governance.pdf).  
11 https://organizingengagement.org/models/ladder-of-citizen-participation/.   
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неравностойно положение – бел. авт.] да могат да предизвикат същностна социална 

реформа, която да им позволява да участват в разпределението на ползите и благата в 

богатото общество... Участието без преразпределение на власт е един празен и 

разочароващ за безсилните процес.“   

През 1992 г., ревизирайки модела на Шери Арнстейн, Роджър Харт, 

професор по психология, география и социални грижи в Градския университет 

на Ню Йорк, предлага първото цялостно определение за измеренията на детско 

и младежко участие.12 Както проф. Харт застъпва в своите христоматийни 

изследвания по темата ДМУ, участието на младите хора не може да се мисли, без 

да се вземат под внимание властовите отношения и борбата за равни права. 

„Важно е всички млади хора да имат възможността да се учат да участват в програми, 

които пряко засягат живота им“, отбелязва проф. Харт.13  

Типологията на Харт за участието на децата, по примера на „стълбицата за 

гражданско участие“, е представена като метафорична стълба, като всяко 

възходящо стъпало представлява нарастващо ниво на детско представителство, 

мониторинг, влияние. Осемте „стъпала“ на проф. Харт представляват един 

„континуум на овластяването“, който се издига от неучастие (манипулиране, 

декориране, токенизъм) до степени на съдържателно детско и младежко 

демократично гражданско участие,14 а именно:  

• Манипулиране 

На това равнище на ДМУ (което по съдържание не е същинско ДМУ) 

възрастните проектират върху децата своите идеи, водими от убеждението, че 

целта оправдава средствата. Възрастните въвличат децата в социо-политическа 

дейност и ги обличат с идеологически символи. Децата са изцяло 

инструментализирани, с цел постигането на определена отнапред от 

възрастните цел. Ако се случи възрастните да попитат децата за тяхното мнение, 

това анкетиране е за сведение и „лично ползване“ от възрастните, без същите да 

 
12 Додов, С., Лалова, Л., Национална мрежа за децата, „Защо участие на децата? Отговори от 
България“, 2014 г. 
13 A Hart, R., “Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship”, 1999 (https://www.unicef-
irc.org/publications/100-childrens-participation-from-tokenism-to-citizenship.html).  
14 https://organizingengagement.org/models/ladder-of-childrens-participation/.  
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предоставят обратна връзка на децата и да споделят дали и как са се повляли от 

събраните мнения. 

• Декориране 

Това равнище на ДМУ се заключава в демонстративно, парадно, фасадно 

участие на децата. Така например, деца и младежи са включвани в провеждането 

на определено събитие, без обаче да им е разяснено каква е същността на каузата, 

и без да им е дадена думата в хода на организирането на събитието. Децата са 

мотивирани към участие посредством външна мотивация (да отсъстват от 

училище, да получат награда, да пътуват до интересна дестинация, да получат 

одобрението на възрастните), а не непременно защото се чувстват съпричастни 

към каузата.  

• Символично участие (токенизъм) 

При това стъпало на ДМУ възрастните привидно дават на децата право на 

глас, но в действителност предложенията на децата остават без достатъчно 

внимание, гласът им е лишен от тежест. Децата реално нямат възможност (или 

разполагат с пренебрежима такава) да формулират и изявят свои автентични 

мнения. Като пример могат да бъдат изведени събития (конференции, кръгли 

маси, дискусионни форуми), при които в корпуса на участниците е налице квота 

за деца и младежи, попълнена обаче от подбрани от възрастните - по собствено 

усмотрение и без ясни критерии - деца и младежи, които не са излъчени 

автентично от широка група свои връстници и/ли не са сондирали мненията и 

позициите на връстниците, за които декларират, че представляват по време на 

събитието. Често пъти, при подобно „токенистко“ ДМУ, на децата закратко се 

дава думата, напр. за прочит на реч (обичайно съчинена / основно редактирана 

от възрастен), без впоследствие да се насърчава и търси активността им.   

• С разпределени роли, но информирани 

Това е първото стъпало, на което се наблюдава реален процес на детско и 

младежко гражданско участие. При този тип ДМУ децата изпълняват 

специфични роли, като проф. Харт формулира следните четири критерия, 

чието съблюдаване детерминира детското включване тъкмо като участие: 

http://www.eufunds.bg/
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✓ Децата разбират целите и концепцията на инициативата; 

✓ Децата са наясно кой е взел решенията, свързани с поканата за 

участие, отправена към тях, както и на база какви критерии; 

✓ На децата е определена важна роля, не са използвани като „масовка“; 

✓ Децата доброволно избират дали да вземат участие в проекта, след 

като са били поканени. 

• Консултирани и информирани 

На това равнище възрастните разработват проекта / инициативата, като се 

консултират проактивно с децата. Нещо повече, обратната връзка на децата 

служи за последваща ревизия и адаптация на концепцията на проекта, което 

превръща децата и младежите в съавтори на инициативата. 

• Инициирани от възрастните и споделени с децата решения 

При това измерение на ДМУ възрастните инициират проектите, но 

споделят вземането на решения с децата и младежите. Изхожда се от 

разбирането, че проектът (напр. за преустройство на общинско публично 

пространство) не е предназначен само за една възрастова група, респ. 

пълнолетните лица и техните политически представители не следва да имат 

монопол над вземането на решения по отношение на проекта. Целта е да се 

включат повече лица, като се дава особено значение на децата и на лица от 

маргинализирани групи. 

• Инициирани и насочвани от децата решения 

Основна характеристика на този тип ДМУ е, че проектът / инициативата 

изхождат пряко от децата и младежите. Децата се чувстват уверени и 

подкрепени да създават сами своите проекти. Според проф. Харт, негативът на 

този модел ДМУ е, че в крайна сметка възрастните не реализират създадените от 

деца концепции, тъй като не успяват достатъчно умело да разберат и дадат 

отговор на детската инициативност. Възрастните срещат трудности също в това 

да отстъпят на децата ръководната роля.  

Пример от дейността на Национална мрежа за децата за подобно ДМУ е 

застъпническата кампания на НМД за подобряване на училищната среда чрез 

http://www.eufunds.bg/
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изграждането на нови училищни тоалетни в цяла България. Тази инициатива на 

НМД се създава след мащабно анкетиране сред стотици деца и младежи от 

цялата страна, в хода на което екипът на НМД с изненада узнава, че децата 

определят като най-голям проблем на своя делник тъкмо лошото състояние на 

училищните тоалетни.15 

• Инициирани от децата и споделени с възрастните решения 

Това е най-високото стъпало в стълбата на участието. На това ниво децата 

не само инициират свои проекти и дейности, но ангажират проактивно 

възрастните и участват наравно с тях в процесите на вземане на решения. Този 

модел работи най-вече при младежи. Примери за инициативи, които са 

„произлезли“ от децата и са превърнати в завършени проекти, при партньорство 

между деца и възрастни, са дейности в училищна среда като напр. промяна на 

интериора на класна стая, интегриране на училищна медиация в решаването на 

училищни конфликти, организиране на кампании за превенция на зависимости 

и насилие и др.  

Примери за инициативи, предприети от деца, които се развиват извън 

прерогативите на възрастните, са изследователските проекти за 

„вътрешноквартални градинки“ в Сетангая в Токио и Детските клубове в Непал, 

към които проф. Харт реферира. Тези проекти показват, че „децата от ранна 

възраст са способни да се организират за действия, които почиват на интересите и 

задълбочените им познани,я и са паралелни на света на възрастните около тях“.16 

Подобни проекти имат висока добавена стойност за общността, но в 

практиката са твърде малко. Проф. Харт обяснява това не с липсата на 

инициативност и желание от страна на младежите, а по-скоро с липсата на 

чувствителност у възрастните към специфичните интереси и нужди на младите. 

Ето защо проф. Харт настоява, че обществото се нуждае от хора, способни да 

дадат отговор на енергията и активизма на младежите.  

 
15 „Малка или голяма е нуждата от нови училищни тоалетни?“, НМД, https://wc.nmd.bg/.   
16 Национална мрежа за децата – „Детско участие – извадки от ключови източници, 2013 
(https://nmd.bg/wp-content/uploads/2013/12/Child_Participation_excerpts.pdf).  
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Модел на ДМУ на Роджър Харт 

Проектният екип поддържа, че моделът на Харт не бива да бъде 

абсолютизиран, нито „нанасян“ дословно и безпротиворечиво към определена 

социо-културна, административна, юридическа, порядкова и пр. среда. Самият 

автор на модела критикува стълбата като „обслужила своите цели“ и „лежаща в 

избуялата трева след беритбата“, като матрица, страдаща от „културна 

едностранчивост“ и пр.17 

Години след създаването на модела на ДМУ на проф. Харт педагогическият 

експерт Фил Трезедър ревизира петте степени на същинско ДМУ, като предлага 

2 възлови отлики, а именно: 1). преодоляване на разбирането, че всякога 

непременно е налице йерархична зависимост и последователност в етапите на 

развитие на ДМУ; 2). застъпване на тезата, че не следва да има възрастови или 

тематични ограничения на участието на деца и младежи.18  

 
17 Национална мрежа за децата – „Детско участие – извадки от ключови източници, 2013 
(https://nmd.bg/wp-content/uploads/2013/12/Child_Participation_excerpts.pdf). 
18 Желязкова, Т., Банчева, М., Министерство на образованието и науката, „Ученическото 
самоуправление – пътеводител“, 2018 г. 
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В днешно време компонентите на ДМУ, описани в модела на проф. Харт, 

често се изобразяват с кръгове и елипси, тъкмо за да се избегне вменяването на 

задължителна „стъпаловидност“ при процесите на овластяване на децата.19   

Въпреки критиките към модела на проф. Харт, същият неминуемо се е 

утвърдил универсално като базис за разбиране измеренията на ДМУ, като вкл. 

се явява удачна отправна точка за обследване на моментното състояние на ДМУ 

в България в края на 2022 г.  

 

ii. Традиционни бариери и предизвикателства пред ефективното 

ДМУ; отделечеността на младите хора от властовите процеси (по 

Х. Хофстеде) 

Критиката за „културна едностранчивост“ на стълбата на ДМУ, отправена 

от самия проф. Харт, отваря въпроса за културните и порядковите 

детерминанти, имащи влияние върху склонността и способността на една 

държава или общност да овласти своите деца и младежи.  

Особено релевантни в този контекст са изследванията на холандския учен 

Хеерт Хофстеде.20 Хофстеде определя термина „култура“ като „колективното 

програмиране на ума, по силата на което членовете на една група или категория хора се 

разграничават от други групи“.21 Според Хофстеде културата се състои от два 

основни компонента, а именно: т.нар. вътрешни ценности на културата, които 

биват невидими, и външните елементи на културата, включващи ритуали (напр. 

специфични поздрави и паравербални кодове), герои (в т.ч. знаменитости от 

теливизионни предавания) и символи (думи и жестове). Хофстеде предлага една 

от най-детайлните системи за класифициране измеренията на държавна и 

корпоративна култура. Той извършва огромна изследователска работа – 

факторен анализ на 116 000 анкети, систематизиращи ценностните ориентации 

на сътрудници на многонационалната технологична корпорация „IBM“ в повече 

 
19 Creative Commons, “Participation Models – Citizens, Youth, Online”, 2012 г. 
(https://www.nonformality.org/wp-content/uploads/2012/11/Participation_Models_20121118.pdf). 
20 https://www.bl.uk/people/geert-hofstede.  
21 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture.  
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от 50 страни по света.22 Според Хофстеде и неговите колеги, корпоративните 

култури се разграничават една от друга по своите практики, докато 

националните култури – по своите ценностни кодекси. „Ценностите са сред 

първите неща, които биват програмирани в децата. Те се подсилват от местната 

среда, в училище и на работа“,23 посочва Хофстеде.  

По-долу представяме накратко културните измерения по системата на 

Хофстеде – с целенасочен фокус влиянието на всяко измерение върху децата и 

младежите, в т.ч. върху ДМУ: 

• Дистанция на властта - как обществото се справя с неравенствата 

Дистанцията на властта (т.е. отдалечеността на властовите процеси от 

мониторинга и контрола на гражданското общество), първият 

класификационен елемент от системата на Хофстеде, се определя от него като 

„степента, до която по-малко влиятелните членове на институциите и 

организациите в една страна очакват и приемат, че властта е разпределена 

неравномерно“.24 В среда на голяма властова дистанция от децата се очаква да 

бъдат послушни и изцяло безкритични към родителите си. Йерархичността в 

държава с голяма властова дистанция рефлектира във всички системи и 

организации, като вкл. между децата на различна възраст се обособява строга 

йерархичонст и очакване по-малките деца да се отнасят с по-големите деца като 

с авторитет. Независимото поведение от страна на детето не е силно 

насърчавано.25 Също така, в обстановка на висока дистанция на властта 

неравенството родител - дете предопределя неравенство учител - ученик, като 

зависимостта на по-слабия от по-силния се установява трайно в съзнанието на 

детето.26 

Обратно, в ситуацията с ниска властова дистанция децата повече или по-

 
22 Андонова, Д.З., „Традиции и стереотипи при формиране основите на националния характер 
в предучилищна възраст“, автореферат, 2016 г. 
23 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture. 
24 Ibid. 
25 Hofstede, G., Hofstede, G., J., Minkov, M., “Cultures and Organizations, Software of the Mind”, 
Geert Hofstede BV, 2010 г., стр. 67.  
26 Ibid, стр. 69. 
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малко се третират като равни веднага щом са в състояние да изявяват собствена 

воля. Целта на родителското възпитение е децата да бъдат стимулирани да 

поемат отговорност за собствените си дела непосредствено след достигане на 

съответната психо-физиологическа зрялост. Активно се насърчава 

експериментирането на детето. Позволено му е да израсява несъгласие със своите 

родители, като вкл. децата се научават да казват „не“ и „не съм съгласен“ от ранна 

възраст. Поведението към другите не зависи от възрастта или статута на 

насрещната страна в социалната интеракция, а и от допълнителни фактори (в 

т.ч. от отношението на страната към детето).27 

България е оценена от екипа на Хофстеде като държава с висока властова 

дистанция (резултат 70/100).28 

• Индивидуализъм/колективизъм - поведение спрямо групата 

Индивидуалистични Хофстеде нарича онези общества, в които връзките 

между индивидите са „разхлабени“, като от всекиго се очаква да се грижи за себе 

си и за своето непосредствено семейство. В колективистичните общества, от 

друга страна, хората от раждането нататък са интегрирани в силни, сплотени 

групи и колективи, които през целия живот на хората продължават да ги 

защитават и да им дават сигурност, в замяна на безусловна лоялност.29 

В индивидуалистичните общества повечето деца се раждат в семейства, 

състоящи се от двама родители и, евентуално, други деца; членовете на 

разширеното семейство живеят далеч един от другиго и рядко пребивават 

заедно. Основният тип е на т.нар. нуклеарно семейство (от латинското „nucleus“, 

„ядро“). Децата от подобни семейства от малки се научават да мислят за себе си 

като за „Аз“ и развиват силна самостоятелност.   

В колективистичното общество, от друга страна, децата се учат да 

възприемат готови мнения от другите. Мненията са предварително определени 

от групата. Дете, което многократно изявява мнение, различни от възприетото 

от колектива, се счита за дете с девиантен характер. Лоялността в една 

 
27 Ibid, стр. 68.  
28 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/bulgaria/.  
29 Ibid, стр. 68. 
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колективистична култура е от първостепенно значение и има предимство пред 

повечето други обществени правила и разпоредби.30  

България е класифицирана от екипа на Хофстеде като държава с умерено 

колективистично общество (резултат 30/100 по критерий „индивидуализъм“).31 

• Мъжественост / женственост – поведение според пола 

Критерия „мъжественост“ Хофстеде употребява, за да означи общества, в 

които социалните роли на половете са ясно и строго разграничени; обратно, с 

критерия „женственост“ Хофстеде делинеира общества, в които социалните 

роли на двата пола се припокриват. 

В „мъжествените“ култури, застъпва Хофстеде, учениците се опитват да се 

представят максимално добре в клас и да се конкурират открито със своите 

съученици (освен ако колективистичните норми не поставят ограничения пред 

това). Във феминистичните култури асертивното поведение и опитите за 

превъзходство са обект на осмиване. Превъзходството е нещо, което човек запазва 

за себе си и отчита в своя личен мир, без да го заявява в социума. Учениците 

ценят равенството, подкрепата и солидарността в своите младежки общности.32 

България се счита за относително феминистично общество (резултат 

40/100 по критерий „мъжественост“).33 

• Избягване на несигурността – необходимост от структура 

С „избягване на несигурността“, според класификациите на Хофстеде, се 

означава „степента, до която членовете на една култура се чувстват застрашени от 

несигурни или неизвестни ситуации“. Страните, характеризиращи се със слабо 

избягване на несигурността (като, например, Обединеното кралство), не 

възприемат различното и новото като опасно и като източник на тревога. 

Обратно, в силно избягващите несигурността общества хората се стремят да 

намалят несигурността и да ограничат риска, посредством налагането на 

правила и системи за въвеждане на ред и съгласуваност.  

 
30 Ibid, стр. 107.  
31 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/bulgaria/. 
32 Ibid, стр. 160.  
33 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/bulgaria/. 
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Учениците от силно избягващите несигурността страни очакват от своите 

учители те да са всезнаещи експерти, разполагащи с всички отговори. Хофстеде 

посочва анекдотично, че „немските студенти са възпитавани с вярата, че всичко, 

което е достатъчно лесно, за да бъде разбрано от тях, е съмнително и вероятно 

ненаучно.“ В подобни култури преподавателите (наричани от Хофстеде „гурута“) 

се изразяват витиевато и с реч, обременена от тежък академизъм. Обществото е 

нетолерантно към неортокодсалното поведение и идеи. 

Учениците от страни със слаба чувствителност към несигурността приемат 

за нормално това учителят да каже: „не зная“. Те уважават учителите, използващи 

разбираем език, и книгите, обясняващи сложните концепции ясно и с конкретни 

житейски примери. Интелектуалното несъгласие по академични въпроси в тези 

култури нерядко се разглежда като стимулиращо упражнение и насърчава.34 

Българското общество е оценено от изследователския екип на Хофстеде 

като притежаващо извънредно силен уклон към избягването на несигурността 

(резултат 85/100).35 

• Удоволствие срещу сдържаност  

През 2010 г. в системата на Хофстеде е добавено допълнително шесто 

измерение, въз основа на анализа на Майкъл Минков на данните от Световно 

проучване на ценностите, осъществено в 93 страни. Насърчаващо удоволствието 

е онова общество, което позволява сравнително свободно задоволяване на 

основните и естествени човешки стремежи, свързани с насладата от живота и 

забавлението. От друга страна, т.нар. „сдържани общества“ са по-склонни да 

вярват, че такова задоволяване трябва да бъде ограничено и регулирано от 

строги норми. Децата в приоритизиращите удоволствието общества са склонни 

да се фокусират повече върху индивидуалното щастие, благополучие, лична 

свобода. Това контрастира със сдържаните култури, където положителните 

емоции се изразяват по-малко свободно и на щастието, свободата и свободното 

време не се придава същото приоритетно значение. 

България получава особено нисък резултат (от едва 16/100 пункта по скала 

 
34 Ibid, стр. 206. 
35 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/bulgaria/. 
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„удоволствие“), което я определя като отчетливо сдържана култура. 

В България, като колективистична държава с висока властова дистанция и 

висок индекс на избягване на несигурността и отчетлива „сдържаност“, 

преобладават до голяма степен елементи от традиционно-патриархалното 

възпитание, характеризиращи се с висок контрол и практики, някои от които 

често нямат положително възпитателно въздействие върху съвременното дете.36 

Конкретно, децата нерядко се учат на „ние”-мислене и конформно поведение. 

Грешките водят до срам пред групата. Децата традиционно не се възприемат 

като равни от страна на възрастните. Залага се на сигурността и вече 

установеното като работещо. Възпитателните цели се поставят с оглед на 

дългосрочната перспектива. Предварително се мисли за предстоящите етапи от 

детското развитие, вместо да се набляга на текущите.37  

Класификациите на Хофстеде сочат културната обусловеност на проблем, 

за който екипът на НМД търси решения от години – а именно продължаващата 

трайна липса на разбиране у професионалистите, работещи с деца, както и у 

институциите, за необходимостта от съдържателно гражданско участие на 

децата. Макар моделите на Хофстеде да не следва да се приемат 

безпротиворечиво, те могат да бъдат вземани предвид в комуникирането на 

различни непопулярни инициативи за насърчаване на ДМУ.  

Така например, инициативата не следва да бъде комуникирана като твърде 

„революционна“, непозната, новаторска, експериментаторска и пр. В този смисъл, 

ценно е в комуникационната работа да се набляга върху примери (със 

статистически данни) от други общности, където инициативата е дала резултат, 

както и да се изтъква потенциалът на инициативата да допринесе за 

благосъстоянието на общността в дългосрочен план. 

iii. Бариери пред ДМУ. Модели на гражданска активация на деца и 

младежи в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг 

на законодателство и публични политики. Инструментариум на 

 
36 Андонова, Д.З., „Традиции и стереотипи при формиране основите на националния характер 
в предучилищна възраст“, автореферат, 2016 г.  
37 Ibid.  
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ДМУ 

Както посочва Икономическият и социален съвет на Р България, могат да 

се определят редица бариери и предизвикателства пред участието на младите 

хора у нас. 38 Системните бариери са свързани са с начина, по който 

институциите и обществото възприемат и ангажират младите хора; с липсата на 

доверие в потенциала на младите хора и неразбирането на техните интереси и 

нужди; със съпротивата на институциите. Налице са също социално-

икономически бариери пред ДМУ, тъй като е закономерно „социално-

икономическото изключване и демократичното изключване да вървят ръка за ръка“.39  

Младите хора, които са в неравностойно положение, обикновено са по-

малко активни граждани и имат по-малко доверие в демократичните 

институции. Децата са една от групите, живеещи в повишен риск от бедност и 

социално изключване - през 2021 всяко трето дете в България живее в риск от 

бедност и социално изключване (33% при 21.7% средни нива за ЕС-27), а делът на 

децата, живеещи в бедност, през 2021 е 24.2, като преди социалните трансфери 

този процент е 41.9 (НСИ, 2022).  Особено уязвими в контекста на неравенствата 

са групи деца и млади хора в ситуация на бездомност или бездомните деца или 

живеещи в изключително лоши жилищни условия, децата с увреждания, децата 

с проблеми с психичното здраве, децата с мигрантски произход, децата с 

малцинствен расов или етнически произход (особено роми), децата, които се 

намират в алтернативна (особено институционална) грижа и децата в несигурна 

семейна среда.40  Тези фактори, съчетани с липсата на достъпно и качествено 

гражданско образование, механизми за осигуряване на участие от детска възраст 

и липса на ефективни мерки за предотвратяване на радикализацията, създават 

контекста, в който се формират и променят нагласите към демокрацията на 

децата и младите хора. 41  

 
38 Икономически и социален съвет на РБ, „Анализ на участието на младите хора в процесите 
на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и 
дигитализацията“, 2022 г. 
39 Ibid.  
40 Брестничка, М., „Детско и младежко участие: Нагласи на децата и младите хора към 
демокрацията“, Катедра „Икономическа социология“, УНСС, 2022 г. 
41 Ibid. 
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Ценностите и уменията за реализиране на практическо демократично 

участие обикновено са изключени от същността на курсовете по гражданско 

образование и генерално от образователната система, което отчуждава децата и 

младежите от политическите процеси, като в резултат младите стават 

аполитични и апатични; или не гласуват, или подкрепят популистко-

реакционистки движения.42 Нещо повече, децата са основна рискова група за 

крайнодясна радикализация – това допълнително се потвърждава и от 

тенденцията голямата част от престъпленията с потенциален екстремистки 

мотив да бъдат извършвани от млади хора между 18 и 24 годишна възраст.43 Ето 

защо е важно на национално и общностно равнище да функционират работещи 

модели на гражданска активация на деца и младежи. Това важи с особена сила за 

децата в неравностойно положение, тъй като чрез участие и изявяване на 

гражданска воля и позиция „те разбират, че да се борят срещу дискриминацията и 

репресиите, да се застъпват за своите равни права в солидарност с другите само по себе 

си е основно демократично право“.44 

Данните от 10-тата вълна на Европейското социално изследване (ESS),45 

проведено през 2020 г., показват, че едва 15.9% от възрастовата група на 15-24-

годишните отговарят положително на въпрос относно интереса им към 

политическите процеси. Тази тенденция е допълнена от факта, че близо всеки 

трети от групата на 15-24-годишните декларира, че не следи въобще новини, 

свързани с политика. Въпреки практически пълния консенсус сред младежите 

около важността на собствения избор и свободата, наблюдава се сравнително 

голям дял на 15-24-годишните, за които подчинението и уважението са 

добродетели, които децата трябва да притежават. Тази тенденция се 

потвърждава и от честотата на съгласяване с твърдението, че страната има нужда 

 
42 Żerkowska-Balas, M., Wenzel, M., „Education through democracy – Civic activation of the youth“, 
Journal of Social Science Education, бр. 19, 2020 г.  
43 Брестничка, М., „Детско и младежко участие: Нагласи на децата и младите хора към 
демокрацията“, Катедра „Икономическа социология“, УНСС, 2022 г. 
44 A Hart, R., “Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship”, 1999 г. (https://www.unicef-
irc.org/publications/100-childrens-participation-from-tokenism-to-citizenship.html). 
45 Брестничка, М., „Детско и младежко участие: Нагласи на децата и младите хора към 
демокрацията“, Катедра „Икономическа социология“, УНСС, 2022 г. 
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от повече лоялност към лидерите си, което не предполага критичност към 

управлението, и около което се обединяват около 30% от децата и младите хора, 

като между двете твърдения се наблюдява силна корелация (r=0.702, p=0.001).  

Измерената при ESS статистическа реалност идва да покаже нуждата от 

ефекитивни модели на гражданска и демократична активация на децата и 

младежите. Подобни модели са нужни и поради обстоятелството, че участието в 

консултативни процеси и самозастъпничеството традиционно не са 

предпочитан способ за демократично участие в България, респ. усвояването на 

навици за подобен тип участие в семейна среда е лимитирано. За това съдим вкл. 

от изследване по проект „Администрацията и гражданското общество – 

партньорство в управлението“ по ОПДУ, даващо индиции, че българските 

граждани масово предпочитат да изразяват мнението си чрез средствата на 

пряката демокрация (участие в референдуми) и „не се припознават в различните 

форми на консултативни процеси“.46  

Моделите на гражданска активация на деца и младежи включват програми 

и дейности, предназначени да ангажират младите хора в решаването на 

социални и политически въпроси и да ги овластят да поемат активна роля в 

демократичния живот на своите общности.47  

Тези инициативи приемат различни измерения - от традиционни форми 

на ДМУ като участие в студентски съвети и младежки организации, до по-нови 

форми на демократично участие като онлайн анкетиране / дигитално 

заседаване в работни групи. Някои програми дават примат на обучението на 

младите хора за техните права и отговорности като граждани, други ги 

насърчават да предприемат преки действия за решаване на неотложни 

граждански проблеми, значими за децата, като например да участват в кампании 

за мобилизиране на дарителство. Особено важна е и категорията инициативи, 

поставяща тематичен акцент върху застъпничеството (пред институции и 

общности) на деца и младежи по важни за тях каузи. 

 
46 https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=244&y=&m=&d=  
47 Żerkowska-Balas, M., Wenzel, M., „Education through democracy – Civic activation of the youth“, 
Journal of Social Science Education, бр. 19, 2020 г. 
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И трите цитирани измерения попълват базисния инструментариум на 

ДМУ, който неминуемо включва следните компоненти: 

• Участие в инициативи за информиране и тренинг, и за повишаване 

на демократичните познания, чувствителността към демократичните 

процеси и капацитета за гражданско участие на деца и младежи; 

• Участие в автентични ДМУ инициативи, идващи от младежта; 

• Сдружаване и представителство на младите хора (съвети, 

парламенти, национални, европейски и международни детски и 

младежи организации и органи);  

• Младежко участие в НПО сектора; 

• Младежко участие в съвещателни органи към институции на 

общинско, национално, европейско и международно равнище;  

• Участие в симулации на работата на институции и органи (напр. 

„Модел на Обединените нации“), с цел запознаване с механизмите на 

действие на съответната институция;  

• Участие в ръководена от младежи независима медийна дейност 

(напр. студентски вестници, подкасти, канали в YouTube, дигитални 

платформи); 

• Водени от младежи образователни и изследователски кампании и 

обучения; 

• Водени от младежи програми за граждански мониторинг; 

• Водени / мониторирани от младежи предприемачески програми (в 

т.ч. програми за социално предприемачество);  

• Водени от младежи проекти за развитие на общността.  

Особено относима тук е Препоръка CM/Rec(2012)2 на Комитета на 

министрите на Съвета на Европа към държавите-членки относно гражданското 

участие на деца и младежи до 18 г.48, която установява следните принципи на 

 
48 Recommendation CM/Rec(2012)2 of the Committee of Ministers to Member States on the 
participation of children and young people under the age of 18, Съвет на Европа, 28.03.2012 г. 
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ДМУ: 

• Няма възрастова граница за правото на детето или младия човек да 

изразява свободно и демократично своето мнение. Всички деца и 

младежи, включително тези в предучилищна и училищна възраст, и 

тези, които са напуснали редовното обучение, имат право да бъдат 

изслушвани по всички въпроси, които ги засягат, като техните 

мнения следва да се вземат предвид в съответствие с възрастта и 

зрелостта на детето; 

• Правото на децата и младежите да участват се прилага без 

дискриминация на каквато и да е основа, като напр. раса, етническа 

принадлежност, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или 

други възгледи, национален или социален произход, имущество, 

увреждане, сексуална ориентация или друг диференциращ белег;  

• Следва да се обръща специално внимание на идеята за развиващите 

се способности на децата и младите хора. Тъй като децата и младите 

хора придобиват все повече способности, възрастните трябва да ги 

насърчават да упражняват във все по-голяма степен правото си да 

влияят на въпроси и процеси, които ги засягат; 

• Следва да се полагат специални усилия, за да се дава възможност за 

участие на деца и млади хора с по-малко възможности, включително 

на онези, които са уязвими или засегнати от дискриминация, в т.ч. от 

т.нар. множествена дискриминация; 

• Родителите и полагащите грижи носят основната отговорност за 

възпитанието и развитието на детето и поради това имат централна 

роля в утвърждаването и осмислянето от страна на детето на правото 

му да участва в демократичните процеси; 

• За да могат да участват смислено и истинно, на децата и младежите 

трябва да бъде предоставена цялата необходима информация и да им 

бъде предложена адекватна подкрепа за самозастъпничество, 

съобразена с тяхната възраст и житейски обстоятелства; 
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• За да бъде ДМУ ефективно, смислено и устойчиво, то следва да се 

разбира като процес, а не като еднократно събитие, респ. ДМУ 

изисква постоянен и целенасочен ангажимент по отношение на време 

и отделяни ресурси; 

• Децата и младите хора, които упражняват правото си свободно да 

изразяват своите възгледи, трябва да бъдат защитени от вреди, 

включително сплашване, репресии, преследване и нарушаване на 

правото им на личен живот; 

• Децата и младите хора всякога следва да бъдат напълно 

информирани за обхвата на своето участие, вкл. за ограниченията на 

участието, очакваните и действителни резултати от него и това как 

техните възгледи в крайна сметка са повлияли на съответния процес.  

Горецитираната Препоръка CM/Rec(2012)2 на Комитета на министрите на 

Съвета на Европа е ценна също с обособяването на три равностойни типа мерки 

за насърчаване и гарантиране на ДМУ, а именно: 1). мерки за защита на правото 

на участие; 2). мерки за насърчаване и информиране на децата относно ДМУ; 3). 

мерки за създаване на пространства за участие.49 Мерките за защита на правото 

на участие включват, както следва: 

• предоставяне на възможно най-висока правна защита на правата на 

децата и младите хора да участват, вкл. нормирането на тази защита 

в конституции, закони, разпоредби и политики; 

• извършване на периодични оценки на степента, в която мненията на 

децата и младежите се чуват и се вземат под внимание в 

съществуващото законодателство, политики и практики, ведно с 

гарантиране, че в тези прегледи се отдава дължимата тежест на 

автентичната оценка на самите деца и младежи; 

• предоставяне на децата и младите хора на ефективна правна защита, 

посредством подходящи за децата средства за подаване на жалби, 

участие в съдебни и административни процедури, вкл. достъп до 

 
49 Ibid, Секция III.  
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помощ и подкрепа при използването на въпросните процедури; 

• анализиране и поставяне като цел премахването на ограниченията в 

закони или на практика, ограничаващи децата или правото на 

младите хора да бъдат чути по всички въпроси, които ги засягат; 

• предприемането на координирани подход за укрепване на ДМУ и 

гарантиране, че участието е включено в процеса на вземане на 

решения и създаване на политики; 

• основаване, ако такава все още не съществува, на подходяща 

независима институция като омбудсман/комисар по правата на 

детето, в контекста на Парижките принципи;50 

• отделяне на адекватни финансови ресурси и осигуряване на 

компетентен експертен ресурс за подкрепа на участието на децата и 

младите хора както във формални, така и в неформални инициативи. 

Мерките по Препоръка CM/Rec(2012)2, касаещи насърчаване и 

информиране на децата относно ДМУ, обхващат, както следва: 

• предприемат обществени информационни и образователни 

програми за повишаване на осведомеността сред широката 

общественост, деца, младежи, родители и специалисти, относно 

правото на участие на децата и младежите; 

• повишаване на професионалния капацитет по отношение на ДМУ 

сред учители, адвокати, съдии, полицаи, социални работници, 

обществени работници, психолози, болногледачи, служители на 

обществени домове и затвори, медицински професионалисти, 

държавни служители, имиграционни служители, религиозни водачи 

и представители на медиите, както и за лидери на детски и младежки 

организации. Където е възможно, включване на деца и младежи като 

обучители в подобни кампании и програми;  

• предоставяне на децата и младежите на информация, подходяща за 

 
50 Резолюция № 48 / 134 на Общото събрание на ООН от 20.12.1993 г. 
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тяхната възраст и житейски обстоятелства, вкл. в неписмена форма и 

чрез социални мрежи и други медии, относно техните права, и по-

специално правото им на участие; 

• застъпване на темите за правата на децата и младежите под 18 години, 

включително правото на участие, в училищните програми; 

• застъпване на темата ДМУ в учебните планове и квалификацията по 

всички професии, свързани с работа с деца и младежи; 

• стимулиране на изследователска работа върху, с и от деца и младежи, 

с оглед на позволяването на по-добро разбиране на възгледите и 

опита на децата и младежите, и по-ясно идентифициране на 

пречките пред тяхното участие; 

• насърчаването на подкрепа между връстници и на изграждането на 

информационни мрежи сред децата и младежите, с цел повишаване 

на капацитета им да упражняват правото си на демократично 

гражданско участие. 

На последно място, мерките за създаване на пространства за ДМУ, 

систематизирани в Препоръка CM/Rec(2012)2, се състоят в, както следва: 

• насърчаване на родителите и полагащите грижи за деца, посредством 

законодателство и социални услуги за повишаване на родителския 

капацитет и обучение на родители, да зачитат човешкото 

достойнство на детето или младежа и неговите права, чувства и 

граждански позиции; 

• създаване на възможности за диалог между поколенията, за да се 

насърчи взаимното уважение и сътрудничество; 

• установяване на активното участие на децата и младежите във всички 

аспекти на училищния живот, особено чрез формални и неформални 

методи за въздействие, практики на преподаване и учене, и чрез 

интегриране на училищните ученически съвети в управлението на 

училищната общност; 

• използване на интерактивни методи на преподаване и разпознаване 
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на неформалното образование и самостоятелното учене; 

• подпомагане сдружаването на деца и младежи и включването им в 

живота в общността, чрез междукултурно обучение, спорт, свободно 

време и изкуства; работа със самите деца и младежи при 

концептуализирането на достъпни и неформални методи за ДМУ; 

• инвестиране в неправителствени организации, ръководени от деца и 

младежи, като благоприятни пространства за учене и упражняване 

на демокрация и гражданство; 

• създаване на консултативни органи за деца и младежи на местно, 

регионално или национално ниво, като детски и младежки съвети, 

парламенти или форуми; 

• гарантират, че доставчиците на социални услуги за семейства и деца 

подкрепят децата и младежите активно да участват в разработването, 

предоставянето, мониторинга и оценката на услугите; 

• подобряване на възможностите за свободно изразяване на децата и 

младите хора чрез таргетирано медийно съдържание; 

• увеличаване на възможностите за публично участие на децата и 

младите хора, вкл. за излъчване от тяхна страна на представители в 

институции и органи; 

• обезпечаване на подкрепа на деца и младежи, и техните организации 

за участие в гражданския мониторинг и контрол на прилагането на 

чл. 12 и други относими разпоредби от Конвенцията на ООН за 

правата на детето, както и за прилагането на съответните 

инструменти и международни стандарти за правата на децата и 

ДМУ, приети от Съвета на Европа. 

 

III. Инструменти за гражданско участие на младежта в мониторинга и 

изпълнението на политики и законодателство, нормиращи ДМУ в 

България 

i. ДМУ в международноправен план и на равнище ЕС  
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Участието в демократичните процеси е право, прокламирано във Всеобщата 

декларация на правата на човека,51 Конвенцията на ООН за правата на детето 

(КООНПД)52 и Конституцията на Р България53. Правото на участие се явява 

предпоставка за активно упражняване на всички останали права, залегнали в 

международните инструменти. 

Съобразно Общия коментар по чл. 12 от КООНПД, всички процеси, в които 

децата и младите хора се изслушват, следва да бъдат прозрачни и 

информативни, доброволни, уважителни, щадящи, подходящи за живота на 

децата, реализирани в благоприятна за деца среда, приобщаващи 

(недискриминационни), подкрепени от обучение, безопасни, чувствителни към 

уязвимостта на децата и отговорни.  

Относима към настоящото е и Световната програма за действие на 

младежта,54 приета от Общото събрание на ООН през 1995 г. Тя предвижда 

изграждане на политическа рамка и практически насоки за национални мерки, 

като включва петнадесет младежки приоритетни области и съдържа 

предложения за таргетирани действия. Един от 15-те приоритетни дяла е 

пълноценно и ефективно участие на младите хора в живота на обществото и 

вземането на решения.  

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето55 е друг стратегически 

международноправен документ, очертаващ едрите линии на приоритетите на 

международната общност в областта на ДМУ. В този документ Съветът на 

 
51 Чл. 21 от Всеобщата декларация за правата на човека. 
52 В чл. 12 от КООНПД е прокламирано, както следва: „държавите-страни по Конвенцията 
осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява 
тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се 
придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.” 
53 Чл. 39, ал. 1, чл. 42, чл. 43, чл. 44 и др. от Конституцията на Р България. Съгласно чл. 5, ал. 4 
от КРБ, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, са част от 
вътрешното право на страната и имат примат пред онези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат. 
54 Раздел, посветен на Световната програма, на уебсайта на „Български младежки делегат – 
Дружество за ООН  в България“ (https://bgyouthdelegate.org/%D0%BE%D0%BE%D0%BD/).  
55 https://bcnl.org/news/novata-strategiya-na-saveta-na-evropa-za-pravata-na-deteto-20222027-g-
prieta-ot-komiteta-na-ministrite.html.  
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Европа идентифицира пет приоритетни области и стратегии за справяне с 

продължаващите предизвикателства пред правата на детето в Европа. „Участие 

на всички деца“, „живот без насилие за всички деца“ и „съобразено с децата правосъдие 

за всички деца“ фигурират сред петте приоритетни области. Една от мерките, 

свързани с участието на децата, е подкрепата на Съвета за държавите-членки, 

които използват инструмента за оценка на участието на децата на Съвета на 

Европа като средство за измерване на напредъка по отношение на правата на 

участие на децата, установени в член 12 от КООНПД. Стратегията определя, че 

Съветът се стреми да стимулира максимална гражданска активация и включване 

на децата - особено деца в уязвимо положение; деца в социална грижа; деца, 

засегнати от миграция; деца от малцинствата - в мониторинга на разработването, 

прилагането и оценяването на стандартите на Съвета, свързани с политиките за 

деца. През февруари 2022 г. бе приета новата Стратегия за правата на детето, за 

периода 2022 – 2027 г. Нейното изпълнение започна през април 2022 г. 

Стратегията бе разработена след мащабен консултативен процес, включващ 

национални правителства, международни организации, граждански 

организации, ведно с 220 деца от 10 държави-членки.  

Новата Стратегия за правата на детето постави 6 ключови цели, а именно: 

свобода от насилие; равни възможности и социално приобщаване; достъп до 

безопасно използване на технологии; детско правосъдие; даване на глас на всяко 

дете; права на децата в кризисни и извънредни ситуации.56 Що се касае 

конкретно правосъдието, съобразено с правата, нуждите и волята на децата, 

Съветът на Европа се е ангажирал да популяризира Насоките на Съвета относно 

правосъдието, съобразено с нуждите на децата, „като подкрепя държавите-членки 

в засилването на достъпа до, отношението и участието на деца в граждански, 

административни и наказателни производства“.57 

Следващият международноправен програмен документ с относимост към 

ДМУ е Ревизираната европейска харта на Съвета на Европа за участието на 

 
56 https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a064 
57 Križ, K., Jensen, F.P., Skivenes, M., “STRUCTURING PRACTICE FOR CHILDREN’S 
PARTICIPATION - REPORT I FOR THE PARTICIPATION PROJECT: MAPPING AND 
EVALUATING ORGANIZATIONAL GUIDELINES”, Университет на Берген, Норвегия, 2022 г. 
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младите хора в живота на общините и регионите.58 Активното участие на 

младите хора в решенията и действията на местно и регионално равнище „е 

крайно необходимо за изграждането на по-демократични, приобщаващи и проспериращи 

общества. Участието в демократичния живот на всяка общност е нещо повече от 

гласуване или явяване на избори, въпреки че това са важни елементи“, е прокламирано 

в преамбюла на Хартата. Ревизираната харта е структурирана в три части, 

посветени на секторните политики, инструментите за младежко участие и 

институционалното участие на младите хора в местните и регионални политики 

и въпроси. В първа част на Ревизираната харта е поместен преглед на 

разнообразни области на политики като здравеопазване, градска среда, 

образование и др., и са предложени редица конкретни мерки, които могат да 

предоставят необходимата подкрепа за ангажирането на младите хора в техните 

общности (напр. общините да подкрепят организирани социокултурни 

дейности, осъществявани от младежки организации, младежки групи и 

общностни центрове, които заедно със семейството, училището и работата са 

един от стълбовете на социалното сближаване в общината или региона).  В част 

втора са обследвани идеи и инструменти, които могат да бъдат използвани от 

местните и регионални власти за насърчаване на участието на младите хора 

(обучения, информационни услуги, информационни и комуникационни 

технологии, младежки организации и пр.). Част трета е съсредоточена върху 

институционалното участие, структурите и подкрепата, които са необходими за 

ангажирането на младите хора в процеси, в които те могат да определят 

автентично своите нужди, да мониторират и оценяват обществени процеси, да 

приемат решения, които ги засягат, и да планират действия заедно с местните и 

регионални власти, при равноправно участие (младежки съвети, младежки 

парламенти и форуми, които следва да бъдат постоянни структури, съставени от 

избрани или назначени представители, да предоставят на младите хора пряка 

отговорност за проекти и за оказване на въздействие по отношение на конкретни 

политики и пр.).59 

 
58 https://rm.coe.int/168071b503.  
59 https://rm.coe.int/1680702379. 
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Що се касае правото на Европейския съюз, ключова е Стратегията на ЕС за 

младежта за периода 2019—2027 г.60  Стратегията е рамката за сътрудничество на 

Съюза по политиката за младежта за 2019—2027 г., въз основа на резолюция на 

Съвета от 26 ноември 2018 г.61 Стратегията си поставя 11 ключови цели 

(придобили гражданственост като „европейски младежки цели“), а именно: 

свързване на ЕС с младежта; равенство между всички полове; приобщаващи 

общества; информация и конструктивен диалог; психично здраве и 

благоденствие; подпомагане развитието на младите хора от малките населени 

места; качествена работа за всички; качествено учене; простанство и участие за 

всекиго; устойчива и зелена Европа; младежки и европейски програми.62  

Конкретни ангажименти, относими към ДМУ, са заложени и в Стратегията на 

ЕС за правата на детето.63 Шестте тематични приоритетни области, заложени в 

Стратегията са, както следва: участие в политическия и демократичния живот; 

социално-икономическо приобщаване, здравеопазване и образование; борба с 

насилието над деца и осигуряване на закрила на детето; правосъдие, съобразено 

с интересите на детето; цифрово и информационно общество; в глобално 

измерение — подкрепа, защита и овластяване на децата в световен мащаб, 

включително по време на кризи и конфликти. Финансирането на дейности в 

изпълнение на Стратегията се осигурява чрез редица източници, вкл. 

Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)64 и Европейския фонд за регионално 

развитие.65 

Освен стратегическите документи, в настоящото изложение следва да бъде 

разгледани и системата от конкретни програмни инициативи на ЕС, насочени 

 
60 https://youth.europa.eu/strategy_bg. 
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN. 
62https://www.yesbg.eu/bg/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%
81%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-
%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD/. 
63 https://eur-lex.europa.eu/BG/legal-content/summary/eu-strategy-on-the-rights-of-the-child-and-
the-european-child-guarantee.html.  
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32021R1057.  
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32021R1058. 
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към насърчаването на засилено демократично участие на децата и младежите.  

Европейският корпус за солидарност е инициатива на ЕС, предоставяща 

възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да 

работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за 

общностите и гражданите на Европа.66 Корпусът създава повече и по-добри 

възможности за участие на младите, обхващащи широк кръг от области, като 

напр. приобщаване на мигрантите, екологични предизвикателства, 

предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. 

Европейският корпус за солидарност приоритетно насърчава гражданската 

ангажираност и участието на младите хора в демократичните процеси, така 

щото младите „да се превърнат в истински двигатели на промяната“.67 

Неминуемо програмата на ЕС „Еразъм+“68 се явява един от най-ценните 

прийоми за провеждане на същинско ДМУ в (партньорство между) държавите-

членки. Програмата „Еразъм+“ подкрепя консултирани с младежите местни, 

национални, транснационални и международни проекти за участие, 

провеждани от неформални групи младежи и/или от младежки организации, 

които насърчават младежкото участие в демократичния живот в Европа. 

Дейностите за младежко участие са неформални дейности за учене, свързани с 

активното участие на младежи. Целта е чрез тези дейности да се даде възможност 

на младежите да получат опит за обмен, сътрудничество, културни и граждански 

действия. Подкрепяните дейности следва да помогнат на участниците да 

усъвършенстват своите личностни, социални, граждански и цифрови 

компетентности и да станат активни европейски граждани. Подпомаганите 

дейности могат да са под следната форма (като са възможни и хибридни 

инициативи): семинари, дебати, ролеви игри, симулации, използване на 

цифрови инструменти (напр. инструменти за цифрова демокрация), кампании 

за повишаване на осведомеността, обучения, срещи и други форми на 

взаимодействие онлайн или офлайн между младежи и институции, вземащи 

 
66 https://europeansolidaritycorps.bg/.  
67 https://europeansolidaritycorps.bg/evropeiski-korpus-za-solidarnost. 
68 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation.  

http://www.eufunds.bg/
https://europeansolidaritycorps.bg/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation


                                               
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Настоящият документ е изготвен в рамките на Дейност 1 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, 

„Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд 

решения, консултации, информационни и/или културни събития и др.69 

На следващо място, програмата „Обединена Европейска младеж“ на ЕС има за 

цел да създава мрежи за насърчаване на регионални партньорства, които да 

функционират в тясно сътрудничество с младежи от цяла Европа (държави — 

членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към проектната програма). В 

мрежите следва да се организират обмени, да се насърчават обучения (напр. за 

повишаване на гражданския капацитет на младите) и да се дават възможности 

на самите младежи да създават авторски съвместни проекти, в т.ч. в дигитална 

среда.70 

Ценно е да бъде спомената инициатиата „Европейска столица на младежта“ и 

то особено предвид обстоятелството, че тя започна през 2009 г. като проект 

на  Европейския младежки форум (платформа, обединяваща националните 

младежки съвети и международните младежки граждански организации в 

Европа).71 Наградата „Европейска столица на младежта“ е предназначена да даде 

правомощия на младите хора, да повиши младежкото участие и да укрепи 

европейската идентичност. Затова, както посочва Европейският младежки 

форум, „всеки европейски град, даващ на младите хора възможности за участие, 

изразяване на мнение, споделяне на идеи във всички области, може да бъде избран.“72  

Европейският младежки портал е дигитален инструмент на ЕС, предназначен 

да предлага на младите хора информация за възможности за учене, работа, 

стажуване, доброволческа дейност и гражданско участие в и отвъд Европа.73 

На последно място, посочваме, че настоящата проектна изследователска 

работа бе извършена в година, обявена от ЕС за Европейска година на младежта, 

което идва да покаже, че гражданската активация и гласът на младите европейци 

 
69 Раздел на уебсайта на Европейската комисия, посветен на приоритетите на програма 
„Еразъм+“ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-
programme).  
70 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/programme-guide/part-b/key-action-3/youth-together.  
71 https://www.youthforum.org/ . 
72 https://youth.europa.eu/get-involved/intercultural-understanding/being-european-capital-of-
youth-or-of-culture_bg. 
73 https://youth.europa.eu/home_bg.  

http://www.eufunds.bg/
https://www.youthforum.org/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/programme-guide/part-b/key-action-3/youth-together
https://www.youthforum.org/
https://youth.europa.eu/home_bg


                                               
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Настоящият документ е изготвен в рамките на Дейност 1 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, 

„Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд 

актуално са възведени в ключов приоритет за ЕС.74 

 

ii. ДМУ в България de lege lata 

Един от базисните за нормирането на ДМУ в България закони се явява 

Законът за младежта, приет през 2012 г.75 Той постановява, че държавната 

политика за младежта се провежда от Министерския съвет, чрез министъра на 

младежта и спорта и в съответствие с Националната стратегия за младежта. 

Държавната политика за младежта е дефинирана в чл. 2 на ЗМ, като: 

„целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките 

организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за 

пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и 

икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно 

и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.“  

При провеждане на държавната политика за младежта министърът на 

младежта и спорта се подпомага от Националния консултативен съвет за 

младежта и от Обществения съвет по въпросите за младежта. Министърът на 

младежта и спорта е председател на Националния консултативен съвет и приема 

правилник за неговата работа. Сред функциите на Обществения съвет е да 

осъществява връзка с гражданските организации при разработването и 

прилагането на политиките за младежта. 

Ценно е също да бъдат посочени релевантните нормативно определени 

функции на дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и 

спорта, а именно да: „събира, обработва и анализира информацията относно 

дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния 

обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за 

младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при 

осъществяването на политиките за младежта“; „организира и обезпечава дейността 

на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и 

 
74 https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/european-year-youth/ . Относима тук е 
инициативата „Европейска седмица на младежта“ (https://youth.europa.eu/youthweek_bg).  
75 https://lex.bg/laws/ldoc/2135786802.    
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спорта“; „осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите за 

младежта“; „организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка 

информация чрез Националната информационна система за младежта“ и др.76  

В пряка връзка с изпълнението на ЗМ е приета Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за 

условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за 

младежта.77 

Друг базисен НА, касаещ пряко детското участие, е Законът за закрила на 

детето. В него е регламентирано, че във всяко административно или съдебно 

производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително 

се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило 

на неговите интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то 

може да бъде изслушано в зависимост от степента на своето развитие.  

Същностен за ДМУ е (или поне следва да бъде – бел. авт.) Законът за 

предучилищното и училищното образование, ведно с Наредбата за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.78 В чл. 

4, т. 2, б. „д“ от Наредбата е посочено, че цел на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование е вкл. то да „създава позитивна 

образователна среда за диалог между представителите на различните културни 

общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез 

формите на ученическото участие и самоуправление.“ Проектният екип счита за 

недостатък на Наредбата това, че в нея гражданското образование почти 

навсякъде бива в привръзка със здравното, екологичното и интеркултурното 

такова, без да му се дава достатъчно отчетлив облик, което би се явило в помощ 

на училищните общности, изпълняващи Наредбата.  

Ключови постановки, нормиращи ДМУ в правни процедури, съдържат 

Гражданският процесуален кодекс, Наказателно-процесуалният кодекс и 

Административнопроцесуалният кодекс. Пример за ДМУ в правни процедури 

 
76 https://nism.bg/bg/za-nas.   
77 https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137223812.    
78 Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование, Министерство на образованието и науката. 

http://www.eufunds.bg/
https://nism.bg/bg/za-nas
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137223812


                                               
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Настоящият документ е изготвен в рамките на Дейност 1 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, 

„Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд 

се явяват стратегическите дела на Мрежата за правна помощ при Национална 

мрежа за децата, с които се гарантира участието в производства на процесуално 

дееспособни непълнолетни лица. През 2021 г. експерт на Мрежата за правна 

помощ на НМД, поел ролята на процесуален представител на непълнолетна 

молителка, предявила иск към свой родител за увеличаване размера на 

дължимата й месечна издръжка, спечели делото и размерът на издръжката бе 

увеличен. През 2022 г. апелативният съд уважи иск по чл. 49 от ЗЗД срещу 

Прокуратурата на РБ за обезщетение на непълнолетна ищца (процесуално 

представлявана от адвокат от Мрежата за правна помощ на НМД)  – косвена 

жертва на незаконно обвинение, повдигнато на нейния баща.79 В подобни дела, 

на практика, е налице обезпечаване на гражданската активност на младежи на 

юриспруденциално равнище.   

Осъщественият в хода на проектното изпълнение анализ на обсъждани 

законопроекти и на бази данни от Портала за обществени консултации 

„Strategy.bg“ (2012 – 2022 г.), относими към нормативното регулиране на ДМУ, 

ведно с работата на Народното събрание за утвърждаването и насърчаването на 

ДМУ, открои следните системни проблеми: 

• Не е налице съдържателен диалог между деца и младежи, от една 

страна, и нормотворци – от друга. Мнението и дефинираните 

автентично приоритети на децата и младежите не се обследват и/ли 

вземат предвид в достатъчна степен при създаването, обсъждането по 

комисии / пленарното обсъждане, приемането, изпълнението и 

мониторирането на политики, имащи касателство с живота, правата 

и благоденствието на децата и младите хора (вкл. специфично с 

ДМУ); от страна на законодателната власт не са налице индиции, че 

мнението на децата и младежите, комуникирано към легислатурата 

посредством Съвета на децата към председателя на ДАЗД и към 

Националната работна група за младежка работа, се вземат под 

внимание; 

 
79 https://nmd.bg/mrezhata-za-pravna-pomosth-na-nmd-specheli-delo-i-zasthiti-dete-kosvena-
zhertva-na-nezakonno-obvinenie/.  
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• Като положителни проектният екип отчита също гласуваните в 

Закона за младежта промени, внесени от МС, с които бе предвидено 

НС да приема доклад за младежта за период от две години по 

предложение на МС; 

• Положително е приемането през 2012 г. на нов Закон за младежта, 

определянето на широк кръг задължения в тежест на дирекция 

„Младежки политики“ към МОН, дейността на НРГ „Младежка работа“, 

разработването и разширяването на Националната информационна 

система за младежта и др., но към 2022 г. тези органи и системи 

продължават да не способстват достатъчно за същинско реално 

въздействие от страна на децата и младежите върху (мониторинга на) 

законодателството и политиките, свързани с младите хора.  

• Проектните изследвания показват, че в законопроектите, приемани 

от НС, в почти всички случаи не е посочена информация за 

проведени публични консултации или обсъждания, организирани от 

вносителите, за обследване на автентичното мнение / нагласите / 

позициите на младежки общности, фокус групи, граждански активни 

деца и младежи. За пример посочваме дейността на 47-то НС, в което 

от 167 законопроекта, регистрирани в публичния регистър 

„Законопроекти” за периода 03.12.2021 г. – 29.07.2022 г., в нито един 

законопроект не е посочена информация за обследвана позиция на 

детски и младежки общности; 

• Действащата в НС постоянна Комисия за детето, младежта и спорта, 

известна на кулоарен жаргон като „спорната комисия“, системно не 

поставя акцент в своя дневен ред върху детското и младежко участие 

и диалога с детски и младежки организации и активисти. Тази 

комисия, призвана да оценява въздействието на всеки законопроект 

върху настоящото и бъдещото благосъстояние на всички деца, 

системно пренебрегва оценката на въздействие на политиките върху 

децата и младежите, което влече видими тежки демографски 

последствия. Приоритетите на „спортната комисия“ остават основно 

http://www.eufunds.bg/
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на равнище спорт, без комисията да влиза в ролята на инициатор на 

съдържателен диалог с деца и младежи / детски и младежки 

организации по всички въпроси и каузи, които младите хора сами 

определят за приоритетни; 

• Детската политика и младежката политика не се разглеждат като 

самостоятелни ресори със своя специфична проблематика и цели, 

отчетени като приоритетни от страна на НС и законодателство; 

• Детското присъствие в НС традиционно се обезпечава единствено от 

гостуването на ученици по време на пленарни заседания, както и чрез 

регулярните курации на изложби с детски рисунки в хода на 

разнородни обществени кампании; 

• Темата за ДМУ изцяло отсъства в дневния ред и диалога нормотворци 

– граждански организации, фасилитиран от НС в рамките на 

дейността на Комисията за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество; 

• На младежката структура, призвана да води активен диалог с 

нормотворци и изпълнителна власт по важни за децата и младежите 

политики и правила, а именно Съветът на децата към председателя 

на ДАЗД, системно не се дава достатъчно внимание и поле за изява от 

страна на законодателната и изпълнителната власт. Тангенциално 

допитване до Съвета на децата се осъществява посредством диалога с 

председателя на ДАЗД, без да е налице достатъчно активен 

автентичен дискурс между нормотворци и членове на Съвета; 

• Проектът на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. остава 

невнесен в пленарна зала и неразгледан от народните представители 

вече трета календарна година. Така в РБ, в противоречие с 

нормативните задължения на българската държава, продължава да 

липсва единна национална стратегия, която да очертава едрите 

линии и гарантира системност по отношение на законодателството и 

политиките, свързани с деца и младежи, вкл. да дава примат на 

развитието на детското и младежко участие. Една от стратегическите 

http://www.eufunds.bg/
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цели по петте тематични области на Стратегията е, както следва: 
 

„Осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на 

решения по въпроси, които го засягат, както и достъп до игра, спорт, културни и 

други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански 

компетентности.“80 

• Както бе застъпено в настоящия доклад, в края на 2021 г. 

Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на 

младежта, с цел да подтикне държавите членки да предприемат 

решителни действия, които да дадат помощ на младите хора да 

преодолеят негативните последици от пандемията от COVID-19, 

рефлектирали значително върху техния живот, развитие и 

гражданско участие в обществените процеси. Въпреки че младежките 

политики и младежкото участие бяха заявени като ключов приоритет 

на равнище Европейски съюз, в България, считано до 31.12.2022 г., не 

бе приета новата Национална стратегия за младежта, 2 години след 

като предходната изтече и в противоречие с нормативните 

задължения на българската държава, установени в Закона за 

младежта; 

• Неприемането на Национална стратегия за детето и Национална 

стратегия за младежта в последните години показват тревожната 

тенденция България да не поставя на дневен ред ДМУ дори на ниво 

стратегическо планиране;  

• Относим към настоящото е и въпросът за т.нар. общински планове за 

младежта, приемани и изпълнявани от общините. Съгласно 

разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта, общинските 

планове съдържат: 

▪ Анализ на предизвикателствата  пред младежта на местно 

равнище; 

 
80 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=4012.  
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▪ Приоритетите и специфични цели за провеждане на 

общинската политика за младежта и мерки за постигането им; 

▪ Описание на дейности, които допринасят за постигане на 

целите на Националната стратегия за младежта; 

▪ Организация и координация на дейностите за постигане на 

целите; 

▪ Действия по наблюдение, оценка и актуализация на 

Общинския план за младежта; 

▪ Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на 

плана. 

• Изследвани общински планове напр. от гр. Смолян81 и гр. Добрич82 

показват, че на общинско равнище се правят опити за обезпечаване 

на същинско участие на младите хора във формирането, 

разработването, изпълнението и прилагането на младежки 

политики. Примери за идентифицирани в хода на настоящото 

проектно изследване добри практики на общинско ДМУ включват: 

насърчаване на участието на младежи в доброволчески инициативи 

и в международни програми и проекти; форуми и инициативи с 

участието на местния бизнес и ученици; участие в кариерни събития 

(напр. на тема „Инженерно образование в Химикотехнологичен и 

металургичен университет“; т.нар. „Дни на сини кариери“ и др.); 

организиране на Училищен кръг на състезание „Млад фермер“ и 

участие в Регионално състезание „Млад фермер“ и др. Анализът на 

 
81https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%
D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B8/2022/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%9
F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%97%D0%90%20%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%
95%D0%96%D0%A2%D0%90%202022.pdf 
82https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/16998-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0 
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проектния екип показва, че въпреки наличието на добри практики по 

места, в общия случай общинските планове се характеризират с 

бланкетност, неизчерпателност и липса на обвързване с конкретни 

индикатори за проследяване на прогреса, вкл. за граждански 

мониторинг и контрол върху същия от страна на самите деца и 

младежи.   

 

iii.  Анализ на ефективни и устойчиви модели на реализиране на ДМУ 

в България, в т.ч. изследване на: 

✓ Съвет на децата към председателя на Държавната агенция за 

закрила на детето 

Съветът на децата, основан през 2003 г., е консултативен орган към 

председателя на Държавната агенция за закрила на детето и събира 

представители (титуляр и заместник) от всички административни области на 

България, ведно с 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, 

получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата 

могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 г. 

включително. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета 

напускат организацията и местата им се попълват от нови деца.83 В Съвета 

понастоящем се привличат участници от всички области в страната, плюс 

петима представители на деца от уязвими групи. Подборът, чийто механизъм бе 

реформиран, се прави сред постъпилите инвидидуални кандидатури, сред 

членове на училищни форми за самоуправление, членове на НПО, работещи по 

темата за детското участие и участници в младежки публично-частни 

партньорства. През 2016 г. председателят на ДАЗД широко разпространи своя 

инициатива „да предложим модела за международен модел за детско участие“, като 

вкл. индикира, че е получена принципната подкрепа на Съвета на Европа, на ЕК 

 
83

 Раздел, посветен на Съвета на децата, в официалния уебсайт на ДАЗД 
(https://sacp.government.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0). 
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и на Комитетите по правата на човека и на детето в ООН.848586  

През 2022 г., например, членовете на Съвета на децата стартираха успешно 

участието си в пилотния за България проект за Европейска детска гаранция, с 

фокус върху осъществяване на авторски изследвания по важни за децата и 

техните общности проблеми. За първи път беше учреден и Алумни клуб на 

Съвета на децата към председателя на ДАЗД, а през месец октомври членовете 

на Съвета участваха в среща с представител на УНИЦЕФ България, с фокус върху 

развиване на онлайн платформата за търсене и даване на обратна връзка от 

децата по важни за тях проблеми. Обсъдени бяха и възможностите за детско 

участие по темите за безопасен интернет и медийна грамотност, а от член на 

Съвета бе отправено предложение към МОН за изменение на Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, с които 

да се гарантират правата на тези деца. 

Действително, по оценка на проектния екип, Съветът на децата към 

председателя на ДАЗД доказано е важна национална структура, обезпечаваща 

устойчиво ДМУ, и то конкретно ДМУ по отношение на политики и 

законодателство. Същевременно обаче, както бе индикирано по-горе, тревожно 

е, че работата на Съвета на децата продължава да не е интегрирана по-тясно в 

консултативните процеси, провеждани от законодателната и изпълнителната 

власт.  

 

✓ Ученическо самоуправление в България 

 
84 https://www.ngobg.info/bg/news/105551-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2.html.   
85 https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/140194-DAZD-shte-predlozhi-model-za-
detsko-uchastie-da-stane-mezhdunaroden.  
86 Ibid. 
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https://www.ngobg.info/bg/news/105551-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2.html
https://www.ngobg.info/bg/news/105551-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2.html
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Наредба №13 за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, уреждаща извънкласното участие и 

неформалното обучение на учениците у нас и анализирана по-горе, очертава 

параметрите на създаването и функционирането на ученическите съвети в 

страната.87 Наредбата нормира четири равнища, на които може да се учреди 

ученически съвет, а именно: паралелка, клас, училище, национално ниво.  

МОН издава и Пътеводител към ученическото самоуправление,88 който в 28 

тематични статии разглежда възможностите за осъществяване на ученическо 

самоуправление в България, като способ за ДМУ. 

Проучване на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“, 

подкрепено от МОН и РУО по места, проведено сред 130 учебни заведения в 20 

административни области в България, показва, че в над 94% от училищата 

действат ученически съвети, като 83% от тях са оценени като високо активни. 

Същевременно, проучването индикира, че „само 28% от училищата, които имат 

активен ученически съвет, споделят, че съществува механизъм, по който учениците да 

настояват за промяна на определено решение или политика, която ги засяга пряко.“89 

Изследванията на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ 

потвърждават наблюденията на Национална мрежа за децата и настоящия 

проектен екип, че ученическото самоуправление у нас е широко разпознато като 

способ за ДМУ от деца и младежи, но и че все още ученическите съвети не са 

овластени до степен да оказват същинско влияние върху училищните общности. 

 

 

✓ Календар от ежегодни инициативи на Национална мрежа за 

децата, гарантиращи ДМУ (Младежка програма „Мегафон“, 

 
87 Вж. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното образование („Рамкови изисквания за създаване и 
функциониране на ученически съвети“). 
88 Желязкова, Т., Банчева, М., Министерство на образованието и науката, „Ученическото 
самоуправление – пътеводител“, 2018 г. 
89 https://www.teenstation.net/uchenicheskoto-samoupravlenie-v-bulgaria/.  
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Инициатива „Рапортьори“, Младежки форум „VoiceIt”) 

Вече единадесета година Национална мрежа за децата развива своята 

Програма за младежко участие „Мегафон“ – структурирани дейности, 

разпределени в период от две години, в които приоритетно се включват деца и 

младежи на възраст 12 – 16 г., свързани с организациите членове на Мрежата 

(децата може да са потребители на социална услуга, доброволци и др.). Голямата 

цел на програмата е включването на деца от най-различни групи, вкл. уязвими. 

Водеща цел е промотирането на детските права, разширяването на разбирането 

на децата за смисъла на детското участие и активното им включване в дейностите 

на Мрежата. През периода на участието им младите хора се включват във всяка 

една от дейностите на Мрежата, като с тях се провеждат регулярни консултации, 

а също така са и съорганизатори на дейности и говорители на застъпнически 

събития. Част от Програмата са регулярните младежки лагери, посветени на 

неформален тип гражданско образование, в които се включват както младежи, 

така и професионалисти, в позициите на ментори. По този начин НМД работи 

както за младежкото участие, така и за организационното развитие на 

конкретните граждански организации, реализиращи ДМУ.  

Младежите участват в два тематични лагера, част от дейностите им – Есенен 

лагер по правата на децата и Пролетна среща, насочена към повишаването на 

разбирането за спецификите на ДМУ. Ежегодно младите хора реализират 

панели по време на Годишна среща на НМД, събитие, което е посещавано от над 

150 души всяка година.  

От 2018 г. продължава и съвместната инициатива между НМД и Европейска 

детска мрежа Eurochild „Рапортьори“ („Деца-изследователи”). Това е дейност, 

насочена към същинско детско участие, в което се включват екипи младежи, 

подкрепени от възрастни специалисти. Целта на дейността е събиране на 

мнението на младите хора – децата анкетират свои връстници по предварително 

подготвени от тях теми и въпросници. Резултатите от младежкото мнение 

традиционно се публикуват в Годишния доклад на НМД „Бележник: Какъв е 

http://www.eufunds.bg/
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средният успех на държавата в грижата за децата?“.90 

 

iv. Анализ на данни от проведено по Дейност 1 анкетиране на:  

✓ експерти на НМД и експерти от организации, членуващи 

в НМД, чиято работа е свързана с ДМУ 

✓ експерти от ДАЗД 

✓ деца и младежи от Младежка мрежа „Мегафон“, Съвет на 

децата към председателя на ДАЗД, младежки структури в 

страната 

 

Анкетиране на експерти  

Деветима експерти се отзоваха на поканите на Национална мрежа за децата 

за участие в проектното анкетиране и попълниха разработения по проекта 

формуляр. Отговори постъпиха от следните институции / граждански 

 
90

 Раздел „Детско и младежко участие“ в официалния уебсайт на Национална мрежа за децата 
(https://nmd.bg/campaigns/detsko-utchastie/). 
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организации: Държавна агенция за закрила на детето, Сдружение „SOS Детски 

селища – България“, Фондация „Здраве и социално развитие“, Сдружение „Гаврош“, 

СНЦ „Виа Хуманика“, СНЦ „Жанета“, Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – 

България“, Фондация „Мисия криле“. 100% от респондентите работят и 

комуникират пряко с деца и младежи. 

Сред постъпилите отговори и генерирани графики в анкетата фигурират, 

както следва: 
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По обща оценка на анкетираните експерти, пряко ангажирани в работа с 

деца и младежи, в България все още не са налице нормативна база и политики, 

насърчаващи активно ДМУ, като според 100% от анкетираните експерти 

институциите в България не се допитват активно до мнението на децата и 

младежите при определянето на политики, които ги касаят. 

В полето за свободен отговор, предназначено за споделяне на добри 

практики на детско и младежко участие, постъпиха отговори, сред които: 

Европейски младежки парламент; Програма „Мегафон“; Съвет на децата към 

ДАЗД; детските и младежки парламенти и съвети в страната; училищни съвети; 

Проект „Action - Насърчаване на активно гражданство чрез гражданско образование и 

активно онлайн участие“; инициативата „Национален ученически парламент“ на 

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ (от Асоциацията посочват, че 

работата по учредяването на Националния ученически парламент е стартирала 

през 2022 г., като допълват, че: „по пътя си срещнахме изключително много пречки и 

по-скоро нежелание от страна на потенциално заинтересованите страни и 

институции на национално ниво да сътрудничат, било то с неособено времеемки 

ангажименти - като неколкочасово участие в диалог с учениците“).  

В полетата за свободен отговор, предназначени за споделяне на препоръки за 

повишаване на гражданския контрол от страна на децата и младежите в 

http://www.eufunds.bg/


                                               
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Настоящият документ е изготвен в рамките на Дейност 1 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, 

„Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд 

мониторинга и изпълнението на законодателство и политики, свързани с детско 

и младежко участие, и за допълнителни коментари, постъпиха отговори, сред 

които:  

• „обучения на учители и други специалисти, включване на дейности по ДМУ 

от яслена възраст, обучения за родители, публично говорене, реални политики 

в тази област, не про форма“; 

• „повече кампании за разясняване на това право на децата насочени към децата 

и младежите и техните учители и общини; въвеждане на предмет 

„гражданско образование“ или задължителни часове на класа по тази тема; 

• пъпреки постигнатите положителни резултати, детското участие все още 

често се пренебрегва и фрагментира на национално ниво и все още има място 

за подобрение по отношение на демократичната ангажираност на децата чрез 

безопасни, етични и благоприятни процеси на детско участие; 

• „в България да е налице нормативна база, която гарантира и насърчава широко 

детско и младежко участие в мониторинга и изпълнението на важни 

политики, както на местно, така и на национално ниво“; 

• „институционална воля, която липсва, въпреки наличието на нормативна 

база“; 

• „въпреки че има структури за ДМУ към някои институции и училища, те 

не са много реално овластени да реализират ДМУ, а често са украшения; 

истинско ДМУ има основно в НПО, докато масовото мнение е, че ученето на 

децата за правата ги противопоставя на възрастните („не ги учат и на 

задълженията“), което изисква много работа и обяснения за промяна“; 

• „третият сектор да е по-активен; без нас няма как да стане; само записването 

в законите на някакви съвети или други практики не върши достатъчна 

работа“. 

 

Анкетиране на деца и младежи  

21 младежи от цялата страна се отзоваха на поканите на НМД за участие в 

проектното анкетиране и попълниха разработения по проекта формуляр. 
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Отговори постъпиха от следните населени места: гр. София, гр. Пловдив, гр. 

Шумен, гр. Кърджали, гр. Асеновград, гр. Монтана, гр. Раковски, гр. Маджарово, 

гр. Бяла.  

Сред респондентите, освен членове на Съвета на децата към председателя на 

ДАЗД и на Младежка програма „Мегафон“ при Национална мрежа за децата, се 

числяха и представители на: ученически съвети към училища (ГХП „Св. св. Кирил 

и Методий“ – гр. Пловдив, СУ „Панайот Волов“ - гр. Шумен, СУ „П. Р. Славейков“ 

– гр. Кърджали и др.), ученически парламенти (гр. Русе и гр. Кърджали), 

младежки клуб на Фондация „П.У.Л.С“, Национален ученически парламент при 

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“.  

Що се касае възрастовият профил на респондентите, следва да бъде посочено, 

че проектният формуляр бе попълнен от респонденти на възраст от: 14 г. (1 

респондент), 15 г. (4), 16 г. (5), 17 г. (5), 18 г. (4), 19 г. (1), 21 г. (1 респондент).  

Сред постъпилите отговори и генерирани графики в анкетата фигурират, 

както следва: 
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Респондентите почти с единодушие (95.2%) посочват, че според тях децата и 

младежите не участват активно в граждански контрол и изпълнението на 

политики, свързани с тях. 61.9% от анкетираните посочват, че по-скоро нямат 

властта да предизвикат обществена промяна с национална значимост. 

Същевременно, 61.9% от анкетираните деца и младежи отговарят, че по-скоро се 

чувстват овластени да предизвикат обществена промяна с регионален обхват. 

В полето за свободен отговор, предназначено за споделяне на добри практики 

на детско и младежко участие, постъпиха отговори, сред които: програмата 

„Еразъм+“; инициативите „Капачки за бъдеще“, „Ръка за помощ“, „Шампиони в 

доброто“, „Да изчистим България за един ден“ и др. доброволчески кампании; 

конкурси и състезания; участието в ученически съвети, младежки парламенти, в 

Младежка мрежа „Мегафон“, в Съвет на децата към председателя на ДАЗД.  

В полетата за свободен отговор, предназначени за споделяне на препоръки за 

повишаване на гражданския контрол от страна на децата и младежите в 

мониторинга и изпълнението на законодателство и политики, свързани с детско 

и младежко участие, и за допълнителни коментари, постъпиха отговори, сред 

които:  

• „активно промотиране на младежки съвети и парламенти и предоставянето 

им с права да приемат или да отхвърлят закон, свързан с младежите“; 

• „да се дава повече гласност на инициативи, свързани с младежко участие и 

доброволчество“;  

• „освен да се търси тяхното мнение, а и да се вижда, че е взето под внимание и 

се работи по споделените проблеми“; 
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• „да имаме достъп и право да се допитваме до повече институции и да ни се 

дава право на глас“; 

• „трябва да се организират повече инициативи, в които да взимат участие 

младите хора или да се допитват и за мнението на младите граждани при 

взимането на решения, свързани с живота на обществото в града“; 

• „мисля, че трябва да се инициатират повече събития на които младите хора 

да изразяват обществено мнение“; 

• „за да се подпомогне доброволческото участие на младежите, програмите и 

проектите трябва да се свързват с ръководствата на училищата, след което 

учителите да осведомяват учениците за тях или да се свързват направо с 

учениците посредством социални медии“; 

• „трябва да се развиват и да се работи повече с малките деца, за да свикнат да 

са активни граждани и докато порастват“; 

• „трябва да се даде повече власт и медийна видимост на младежките 

организации“. 

Прави впечатление, че анкетираните деца и младежи виждат ДМУ основно 

като дейности по застъпничество, но на въпроса относно положителни практики 

на ДМУ преимуществено посочват доброволчески, а не застъпнически кампании 

(напр. инициативите „Капачки за бъдеще“ и „Да изчистим България за един ден“).  

На база проведеното анкетиране, може да се заключи, че все още не е 

налице достатъчна разпознаваемост сред децата на широк кръг от детски и 

младежки застъпнически инициативи и програми. Това, на свой ред, 

потвърждава заключението на проектния екип, че в България продължават да са 

налице трайни пропуски в капацитета и информираността на децата и 

младежите относно ДМУ. 

 

IV. Анализ на добри практики на насърчаване и реализиране на ДМУ в 

чуждестранни юрисдикции. ДМУ по време на пандемия – анализ на 

успешни чуждестранни практики на ДМУ, действали в условията на 

строги противоепидемични мерки в периода от м. март 2020 г. насетне 
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i. ДМУ в САЩ 

Съединените щати безусловно се явяват един от първопроходците на ДМУ 

в световен план. В САЩ функционира богато разнообразие от младежки 

лидерски програми, целящи да осигурят лидерско обучение на младите хора и 

да им дадат възможности да развият важни житейски умения и демократични 

компетентности. С традиции в САЩ е в т.ч. ДМУ, насочено изцяло към 

застъпничество и граждански контрол на политики и законодателство по важни 

обществени проблеми (здравеопазване, образование, социално осигуряване и 

пр.).  

Така например, програмата „All Stars“ на „FosterClub“ ежегодно предоставя 

на група млади хора, израснали в приемна грижа, интензивно обучение по 

лидерство и ораторство, и ги изпраща на национални тийнейджърски 

конференции и събития, свързани със законодателство и политики, имащи 

отношение към приемната грижа. Друг положителен пример е програмата 

„Young Invincibles“, създадена през 2009 г. от млади хора, с цел да привлече 

младежки гласове към дебата за реформата в системата на здравеопазване в 

САЩ. От учредяването си, „Young Invincibles“ постоянно се разширява, като 

понастоящем инициативата помага на младежи да се застъпват по важни каузи, 

свързани със здравеопазване, образование, социална грижа, заетост и др. 

„SparkAction“ организира редица възможности, за да помогне на младите хора да 

се застъпват за по-добри законодателство и политики. Националният младежки 

съвет за лидерство („National Youth Leadership Council /NYLC/“) също развива млади 

лидери. Един от знаковите проекти на NYLC е „Ignition“, посветен на 

безопасността на тийнейджърите шофьори. NYLC предлага възможности за 

лидерство, обучение и ресурси, с цел да помага на подрастващите да се справят 

с проблеми, които децата и младежите сами посочват за важни.  

Натрупаният опит в изграждането и развитието на обхватна система на 

ДМУ, ведно с ресурсите на САЩ, позволяват на Съединените щати да 

подпомагат гражданските общества на редица държави, сред които България, в 

насърчаването на ДМУ. Така например, през 2022 г. бе създадена Младежка 
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академия за гражданско участие, посредством която Посолството на САЩ дава 

възможност за финансиране на организации, насърчаващи развитието на 

гражданското общество и обществената ангажираност в България, в т.ч. 

ангажирани с ДМУ. Целта на Академията е да подпомага младите хора в 

България, най-вече извън София и от неравнопоставени общности, в това да 

разбират важността на гражданското участие и да научават как да бъдат по-

добре информирани и по-ангажирани граждани.91 

 

ii. ДМУ в Норвегия 

Норвегия е друг първопроходец на ДМУ в световен план. В чл. 104 от 

Конституцията на Норвегия92 е прокламирано, че децата имат право на зачитане 

на своето човешко достойнство и право да бъдат изслушани по въпроси, които 

ги засягат, като на техните възгледи се отдава необходимото значение, в 

съответствие с възрастта и степента на развитие на индивидуалното дете. 

Конституцията на Норвегия постановява, че за действия и решения, които 

засягат деца, най-добрият интерес на детето следва да съставлява основно 

съображение на интервениращия орган / възрастен. Законът за закрила на 

детето на Норвегия гласи, че всички деца, които са в състояние да формират 

собствени възгледи, имат право да участват във всички въпроси, които ги засягат. 

Детето получава достатъчна и адаптирана информация и има право свободно да 

изразява своето мнение.93 

Норвегия е и първата страна в света, която прилага концепцията за т.нар.  

„Омбудсман за децата“ („Barneombudet“) още от 1981 г.94 Основната задача на 

 
91 https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-
opportunities/?fbclid=IwAR2d7wglvLACN1bY2DWBNmxgH8Qcn7xlO-UDn7thQz091HoMo2A-
JJ7G4EE.  
92 Конституция на Норвегия (https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-
17/KAPITTEL_5#a104).  
93 https://norwegianscitechnews.com/2022/03/how-can-child-welfare-services-work-better-with-
young-children/.  
94 Miljeteig, P., “Children's Ombudsman: Save the Chidlren Norway's Experiences with Supporting 
and Cooperation with Independent Institutions Protecting Children's Rights”, “Save the Children - 
Norway”, Норвегия, 2005 г. 
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институцията е да „насърчава интересите на децата спрямо публичните и частните 

власти и да проследява развитието на условията, при които децата растат.“ 

Представителната роля на омбудсмана е обогатена чрез включване на гледните 

точки на децата в препоръките, отправени към публичните и частните 

институции, които имат мандат да вземат решения, оказващи влияние върху 

благосъстоянието на децата.95 

През 2019 г. правителството на Норвегия декларира, че основен негов 

приоритет е да засили участието на младите хора в демократичните процеси на 

национално равнище. Министерствата в Норвегия регулярно сформират ad hoc 

младежки групи, които да съветват правителството по различни политически 

въпроси. Примери за подобни групи са, както следва: 

✓ Създадената от Министерството на местното развитие и модернизацията 

работна група с младежи, фокусирана върху развитието на регионалната 

политика; 

✓ Създадената от Министерството на децата и семейството работна група, 

фокусирана върху благоденствието за децата, растящи в семейства с ниски 

доходи; 

✓ Създадената от Министерството на децата и семействата работна група, 

фокусирана върху разработването на национална „Карта за отдих“, 

посредством която да се дава възможност на децата и младежите от 6 до 18 

г. да участват в организирано свободно време/развлекателни дейности, 

независимо от икономическите възможности на своите семейства; 

✓ Работната група, която дава становища към правителството по т.нар. Бяла 

книга №. 9 (2020-2021 г.) („Mennesker, muligheter og norske interesser i nord“), 

определяща приоритетите в политиката на норвежкото правителство по 

отношение на Далечния Север (High North) за следващите години.96  

 
95 Musinguzi, P.,“The Norwegian Ombudsman for Children on child participation: Perceptions, 
impacts and dilemmas”, Университет на Макерере, Катедра по социални науки, Кампала, 
Уганда, 2017 г.  
96 https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/norway/54-young-peoples-
participation-in-policy-making.  
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Пример за ДМУ в системата на закрила на регионално равнище в Норвегия 

е дейността на Община Берген, която прилага т.нар. Насоки за разговори с деца, 

разработени от норвежкото Министерство на децата и семействата през 2009 г. и 

целящи да се осигури ориентирано към децата и подходящо за тях проактивно 

участие в системата на закрила. Насоките дават ясни и подробни инструкции на 

служителите на отделите за закрила на детето както за фокусиране върху 

нуждите, интересите и вижданията на детето, за осигуряване на благоприятна за 

детето среда, стил на общуване и подкрепа от страна на възрастните в 

съответните процедури, така и за установяване на отношения на взаимно 

уважение, грижа и доверие. В първия раздел на Насоките е застъпено, че „детето 

– като собственик на собствените си мисли, мнения, опит, възприятия, чувства и 

нужди – е експерт по собствената си ситуация“, и че е отговорност на възрастните 

да разберат и вземат предвид всяко послание на детето.  

 

iii. ДМУ в Република Ирландия 

Секторът на доброволческата младежка работа в Ирландия е голям и 

динамичен, включващ повече от 40 национални организации, които от своя 

страна наблюдават много по-голям брой местни проекти, услуги и клубове, 

базирани в общността и предоставящи услуги на младите хора по места. В 

сектора работят повече от 1400 души, а доброволците наброяват повече от 40 000 

души. Националният младежки съвет на Ирландия (NYCI), представителният 

орган за доброволческите младежки организации в страната, е с над 55-годишна 

история и десетки успешни ДМУ инициативи, насърчаващи 

самозастъпничество.97 

Т.нар. модел „Лънди“, използван в Националната стратегия на Република 

Ирландия за участието на децата и младите хора във вземането на решения за 

периода 2015-2020 г., е разработен от професор Лора Лънди от Queens University 

в Белфаст. Това е основан на правата на детето модел, който концептуализира 

чл. 12 от КООНПД, като илюстрира какво е необходимо на ниво политики и 

 
97 https://www.youth.ie/training-and-events/. 
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законодателство, за да се направи участието на младите хора във вземането на 

решения значимо и съдържателно. Ирландският опит показа, че четирите 

необходими компонента, за да се претвори чл. 12 от КООНПД в практическа 

реалност, са: пространство, глас, публика и влияние.98 Моделът „Лънди“ е 

утилизиран в работата на Националния младежки съвет на Ирландия и на 

множество автентични детски и младежки организации, сред които „Youth Work 

Ireland“.99 Ключово е да бъде посочен активният оперативен диалог, взаимната 

подкрепа и обменът на ноу-хау между NYCI, младежки организации и служби, 

институции, граждански активисти, училищни общности, какъвто диалог 

следва да бъде насърчаван и в България.  

 

iv. ДМУ в Република Чехия 

Налице са множество сходства между Република Чехия и България, 

предвид тоталитарното минало и на двете държави, в т.ч. сходства по отношение 

на предизвикателства, срещани от граждански организации и инициативи, 

насочени към ДМУ (недоверие в ГО, резистентност, апатичност и пр.). 

Посткомунистическият гражданин твърде често е пасивен и безразличен в 

отношението си към неправителствения сектор и това е резултат от негативните 

му спомени от опита на насилствената организация и парадно участие, 

провеждани по календар в тоталитарната държава. 100 Въпреки това, чешката 

държава успява да насърчава гражданска активация по темата ДМУ, вкл. 

посредством успешни инициативи, насочени към родителските общности и 

стимулиращи родителския активизъм.  

От 01.07.2022 г. Чехия пое председателството на Съвета на ЕС, като вкл. бе 

домакин на Младежката конференция на ЕС за 2022 г.101 В рамките на 

 
98 https://www.youthworkireland.ie/wp-
content/uploads/2022/02/Youth_Work_Ireland_Participation_Policy_Fina.pdf. 
99 https://www.youth.ie/about/  
100 Rakušanová, P., “Civil Society and Civic Participation in the Czech Republic”, Карлов 
Университет – Прага, Република Чехия, 2005 г. 
101 https://www.dzs.cz/en/article/presidency-czech-republic-council-eu-hosted-eu-youth-conference-
2022-prague. 

http://www.eufunds.bg/
https://www.youthworkireland.ie/wp-content/uploads/2022/02/Youth_Work_Ireland_Participation_Policy_Fina.pdf
https://www.youthworkireland.ie/wp-content/uploads/2022/02/Youth_Work_Ireland_Participation_Policy_Fina.pdf
https://www.youth.ie/about/


                                               
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Настоящият документ е изготвен в рамките на Дейност 1 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0238, 

„Гражданско участие на децата – актуални политики и законодателство“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд 

Младежката конференция, младежки делегати от цяла Европа дебатираха в 

Прага по въпросите на текущите предизвикателства пред осъществяването на 

Европейските младежки цели. По този начин, ползвайки председателството на 

Съвета на ЕС, чешката държава отправи посланието пред европейската общност, 

че ДМУ е важен приоритет за Чехия и че равнопоставеният диалог с младите 

хора относно текущите предизвикателства е един от пътищата за тяхното срочно 

разрешаване.  

Младежкото участие е и един от най-важните приоритети на чешката 

Стратегия за младежта (2021-2027), като заложеният в Стратегията подход е ДМУ 

да бъде подкрепено отдолу нагоре.102 103  

Националният парламент на децата и младежта на Чехия (NPDM), основан 

през 1997 г., обхваща детски и младежки парламенти и съвети на регионално и 

местно равнище. NPDM е независим проект на младежката неправителствена 

организация DUHA, подкрепен обаче чрез публични субсидии от 

Министерството на образованието, младежта и спорта. NPDM е член на 

Националната работна група на Чехия за структуриран диалог с младежта.104 

Особено важно е, че NPDM функционира вкл. като „парламентарна клиника“ за 

други младежки парламенти и съвети в страната. Националният младежки 

парламент подпомага действащите местни детски и младежки парламенти в 

решаването на техните проблеми по места, както и в диалога им с местните 

общности и власти. Същевременно, NPDM помага и на новоучредени детски и 

младежки парламенти да придобият разпознаваемост сред местните 

институции и да разширяват своята структура, членска маса и влияние.105  

 

v. Исландия и моделът на имплементиране на ДМУ, посредством 

изграждането на институцията „омбудсман на детето“ 

Обособяването на институции от типа „Омбудсман на детето“ се насърчава 

 
102 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/czech-republic. 
103 https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/5-participation. 
104 https://www.strukturovanydialog.cz/clenove-nps. 
105 Ibid. 
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от Комитета на ООН по правата на детето, а от 1990 г. насетне е активно 

подпомагано и от Съвета на Европа. Към 2021 г. Европейската мрежа на 

омбудсманите за деца обединява 43 омбудсмани на детето в 34 държави, 

членуващи в Съвета на Европа, 22 от които - страни от ЕС.106 Европейската мрежа 

на омбудсманите е извела следното обобщение на целите на болшинството от 

съществуващите омбудсмани на детето,107 както следва: 

• насърчаване на максимално обхватното прилагане на КООНПД; 

• насърчаване отдаването на по-висок приоритет на децата в централната, 

регионалната и местната власт, и в гражданското общество, наред с 

подобряване отношението на обществеността към децата и зачитането им 

като субекти на сложен комплекс от права и законни интереси; 

• оказването на реално влияние върху закони, политики и процедури, както 

чрез даване на становища по законодателни и др. предложения, така и чрез 

активно предлагане на нормативни и институционални реформи; 

• насърчаване на ефективна координация в закрилата на децата на всички 

институционални равнища; 

• застъпничество за ефективното използване на всички ресурси, насочени 

към подобряване благосъстоянието на децата; 

• предоставяне на платформа, посредством която децата проактивно да 

споделят публично своите гледни точки и идеи; подпомагане на това 

държавата и обществеността да обръщат по-засилено внимание на 

автентичните детски идеи и предложения; 

• събиране и разпространение на данни относно благосъстоянието на 

децата; подпомагане на държавните институции в усилията им да събират 

и публикуват данни, свързани с живота, правата и благосъстоянието на 

децата; 

• насърчаване на осведомеността на възрастните относно правата на децата; 

 
106

 Официален уебсайт на Европейската мрежа на омбудсманите за деца (http://enoc.eu/).  
107

 Списък, изработен от Европейската мрежа на омбудсманите (ENOC) 
(https://enoc.eu/?page_id=8). 
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• извършване и подкрепяне на научни изследвания, свързани с децата, 

детските права и благосъстояние;  

• провеждане на мониторинг на достъпа на децата до механизми на защита 

на техните права (напр. в училище и други институции; в производства, 

касаещи децата, вкл. съдебни и административни производства), както и 

оценяване ефекасността на тези механизми в практиката; 

• администриране на индивидуални жалби, депозирани от деца или от лица 

(в т.ч. ЮЛ), представляващи деца; в специфични хипотези – иницииране 

или подкрепа при воденето на съдебни процедури от / от името на деца. 

Институцията „омбудсман на детето“ в Исландия е установена нормативно 

посредством Закон № 83/1994 г., в сила от 01.01.1995 г. Детският омбудсман е 

поставен в йерархическо подчинение на министър-председателя на Исландия, 

но същевременно е независим орган и разполага с относителна организационна 

самостоятелност.108109 Задълженията, вменени в тежест на исландския омбудсман 

на детето, включват, както следва: 

• инициирането на стратегически дебат в обществото по въпроси, свързани 

с децата; 

• внасянето на предложения за усъвършенстване на правни норми и 

процедури, свързани с децата, до респ. органи на национално и общинско 

равнище; 

• насърчаване зачитането на международните споразумения, касаещи 

правата и благосъстоянието на децата и ратифицирани от исландската 

държава; 

• оказването на подкрепа за децата, при преценка, че определени органи, 

посредством свои действия или бездействия, са нарушили правата, 

нуждите и интересите на исландските деца; 

• стимулиране популяризирането сред широката общественост на 

 
108 Официален уебсайт на Омбудсмана на детето на Исландия (https://www.barn.is/english/). 
109 Национална мрежа за децата, 2022 г. – „Предложение за нормативна уредба и устройство на 
институция на омбудсман на детето в Република България (Policy Paper)”.   
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законодателство и политики, свързани с децата и младежта, вкл. 

фасилитиране на научни изследвания в областта на детските права.110 

В дейността на омбудсмана на детето в Исландия е поставен акцент върху 

автентичните възгледи и преживявания на децата. Основното съвещателно тяло 

към институцията, обезпечаващо ДМУ при определяне визията и календара от 

дейности институцията, е т.нар. Консултативна група за децата („Advisory Group 

for Children“).111 Консултативната група е отворена за деца на възраст между 12 и 

17 години, които съвещават и отправят пряко към омбудсмана на детето своите 

позиции по всички въпроси, засягащи децата в исландското общество. 

Омбудсманът на детето на Исландия, на свой ред, осигурява пряк диалог между 

членовете на Консултативната група и представители на изпълнителната власт. 

С измененията и допълненията в Закона за омбудсмана за децата на Исландия 

от 2018 г., на омбудсмана е вменено задължението да организира Детски форум 

(„The Children’s Forum“) веднъж на две календарни години. Основна цел на 

форума е „да се подсили пълноценното участие на децата в демократичния дискурс по 

въпроси, които ги касаят, и да се гарантира тяхното влияние върху политиката и 

вземането на решения“.112 Първият Детски форум се провежда през ноември 2019 

г., при участие на 150 деца от цялата страна, селектирани чрез случаен избор от 

системата на Регистъра на населението на Исландия. По време на форума децата 

обсъждат въпроси по свой почин, както помежду си, така и с министри, народни 

представители, представители на бизнеса, експерти и граждански активисти. В 

края на форума списъкът с предложения на децата се представя пред 

правителството на Исландия.113  

Проектният екип идентифицира като добра практика решението 

присъствието в асамблеята на Детския форум да не се явява поредно поощрение 

за изявени деца с вече деклариран интерес към гражданското образование и 

 
110 Закон № 83/1994, нормиращ институцията на Омбудсмана на детето на Исландия 
(https://www.althingi.is/lagas/139a/1994083.html). 
111 Официален уебсайт на Омбудсмана на детето на Исландия (https://www.barn.is/english/). 
112 Ibid. 
113 https://nmd.bg/en/icelandic-childrens-ombudsman-children-need-to-know-that-there-is-someone-
to-represent-them-to-the-authorities/ 
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политическите процеси в страната, а напротив – да е налице възможност за всяко 

дете да бъде поканено да отправи своите мнения и запитвания пряко към 

изпълнителната власт, дори ако то никога преди не е опитвало да участва в 

извънкласна инициатива.  

Смятаме, че провеждането на широк Детски форум и селектирането на 

участниците в него посредством жребий са решения, които неминуемо следва да 

бъдат пренесени в България. 

 

vi. ДМУ по време на пандемия – анализ на успешни чуждестранни 

практики на ДМУ, действали в условията на рестриктивни 

противоепидемични мерки от м. март 2020 г. насетне 

През 2022 г. Шарл Мишел, председател на Европейския съвет, се обърна към 

младите хора в Европа с думите: „нека не забравяме как младото поколение беше 

засегнато от кризата с COVID-19. Възхищавам се на вашата устойчивост през тези 

трудни времена.“114 По обща оценка на институции и експерти в европейски 

план, пандемията от COVID-19 засегна особено негативно развитието на ДМУ. 

Пандемията повлия отрицателно на образователната система и извънкласните 

дейности, ограничи достъпа до основни услуги, намали социалния контакт и 

способността на децата да споделят възгледите си с лицата, вземащи решения.115 

Както посочва ДАЗД, през пандемията значително пострада психичното здраве 

на децата, много деца оставанаха блокирани вкъщи, чувствително се увеличиха 

случаите на кибертормоз.116 ДАЗД оценява негативно наличните през 

пандемията възможности за ДМУ онлайн и посочва, че децата в бедност са били 

крайно ощетени от дистанционното обучение, поради липса на устройства, а 

децата със специални потребности – поради липсата на асистенти. Множество 

деца от маргинализирани общности в България изобщо не са посещавали 

училище за определени периоди от време в хода на пандемичната криза, като по 

 
114 https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/european-year-youth/.  
115 https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/best-practice-models-participation-ENG.pdf/.  
116 ДАЗД, „Доклад за дейността на Държавна агенция за закрила на детето – 2021 г.“, 2021 г. 
(https://sacp.government.bg/sites/default/files/politics/gd-2021g-final.pdf).  
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този начин са претърпели сериозен регрес на своите академични постижения и 

в социализацията си с другите. Именно липсата на контакт с връстници и 

учители допълнително е задълбочило социалната изолация на децата с 

увреждания и понастоящем продължава да препятства техните гражданска 

активация и участие.117 

Полезно е тук да бъдат маркирани редица положителни примери от Европа 

на реализиране на ДМУ по време на пандемията COVID-19. Така например, в 

Естония, през периодите на противоепидемичен „локдаун“, властите насърчаваха 

активно директната комуникация между системата на закрила и доставчиците 

на социални услуги, от една страна, и деца и семейства, от друга. Сред 

приоритетите на естонската държава при действащ локдаун бе контактът със 

семействата и децата, където са регистрирани случаи на домашно насилие.118 

Естония, наред с Белгия и Словакия, е от европейските държави, в които се 

провеждаше целенасочено ДМУ във виртуална среда, като вкл. активно бяха 

създавани онлайн ресурси за информиране на децата относно хода на 

пандемичната криза, ваксинационните кампании, продължителността на 

дистанционното обучение и пр.  

Анкетиране сред деца и младежи се провеждаше и на международно 

равнище. Така например, още през май 2020 г. Child Rights Connect стартира 

глобално проучване между 8-17-годишни деца относно техните възгледи, 

мнения, тревоги, идеи по отношение на „живота под COVID-19“. 

Изследователският екип, ръководен от главния изследовател д-р Катрина Лойд, 

д-р Мишел Темпълтън и професор Лора Лънди, с принос от други членове на 

CRC, си сътрудничеше с коалиция от международни граждански организации и 

агенции, за да разработи и разпространи максимално широко глобалното 

проучване на автентичните детски нагласи относно пандемията.119 120  

Редица държави използваха периода на пандемична криза, за да попълнят 

 
117 Ibid.  
118 https://rm.coe.int/final-summary-report-covid-19-pandemic-responses/16809f8032.  
119 https://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforChildrensRights/NewsEvents/COVIDUnder19-
GlobalChildrensConsultation.html.  
120 https://violenceagainstchildren.un.org/content/covidunder19.  
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празноти в своите законодателство и политики, свързани с гражданското участие 

на децата и младежите. Така например, в Северна Македония бе приет нов Закон 

за основното образование, който подобри участието на децата във вземането на 

решения в училище, като направи задължително създаването на ученически 

съвет във всяко училище.121 

 

V. Система от препоръки за по-добри мониторинг и изпълнение на 

политики и законодателство, свързани с ДМУ, както и за увеличаване 

обхвата и влиянието на ДМУ в България 

122 

Изведените в настоящия проектен анализ изследвания, предизвикателства, 

модели и добри практики бяха използвани от проектния екип във 

формулирането на следните предложения за институционални и законодателни 

реформи в ДМУ в България – до края на 2023 г. и до края на 2025 г. – а именно: 

 

i. Предложения за краткосрочна (до края на 2023 г.) 

институционална и законодателна реформа 

 

 
121 https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/best-practice-models-participation-ENG.pdf/.   
122 https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203964576-11/children-respondents-
challenge-quantitative-methods-jacqueline-scott.  
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• Да бъде създадена постоянна парламентарна Комисия за децата, 

младежта и семействата, която да възприеме практика на допитване 

(анкетиране, отворени срещи, консултации, изследвания) до 

организации и общности, работещи за съдържателно ДМУ; 

• Да бъде актуализирана и приета новата Национална стратегия за 

младежта (2021 – 2030 г.), която да очертае с ясни индикатори общите 

национални приоритети и дейности по отношение на ДМУ; 

• Да бъде актуализирана и приета новата Национална стратегия за детето 

(2019 – 2030 г.), която да гарантира синхрон между здравната, 

образователната и социалната система, в името на правата и 

благосъстоянието на децата, както и на повишаването на тяхната 

демократична култура и гражданско участие; 

• Да бъде приета единна национална Визия за семейна политика, в която 

да бъде застъпена тартегирана работа със семейства за гражданска 

активация и повишаване на демократичната култура, и за превенция 

на инструментализацията на родители и младежи в 

дезинформационни и антидемократични кампании; да се осигури 

баланс и свързаност между инициативите за повишаване на 

родителския активизъм и на ДМУ. 

 

ii. Предложения за дългосрочна (до края на 2025 г.) 

институционална и законодателна реформа 

 

• Да бъде проведен мащабен ннационален мапинг на ДМУ 

инициативите по места (национални, общински, училищни, 

автентични инициативи на деца и младежи, проекти на граждански 

организации и др.), свързани с ДМУ – с цел изследване, 

систематизиране и широко дисеминиране на работещи модели; 

• Да бъдат създадени общински консултативни съвети по въпросите за 

младежта в общините, в които подобни структури все още не 

функционират; 
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• Самозастъпничеството на деца и младежи по отношение на норми и 

политики, като специфичен отрасъл на детското и младежко участие в 

нужда от развитие и популяризиране у нас, да бъде приоритетно 

насърчавано от българската държава на национално и общинско 

равнище (в т.ч. нормирано като компонент от общинските планове за 

младежта);  

• Да бъде създадена Българска детска обществена телевизия, с програмно 

съдържание, част от което - посветено на ДМУ; алтернативно, да бъде 

увеличен значително делът на програмно съдържание в каналите на 

БНТ, насочено към (демократичната култура на) децата и младежите;123 

• Да бъде нормирано провеждането на Национален детски и младежки 

граждански форум, под егидата на омбудсмана / ДАЗД / Министерство 

на младежта и спорта / Министерски съвет, в който, на всеки 2 години, 

избрани чрез жребий деца и младежи от цялата страна да получават 

възможност за открит диалог с представители на изпълнителната 

власт, нормотворци и експерти; 

• Да бъде надградена с повече ресурси и инструменти (вкл. с дигитални 

инструменти на цифровата демокрация за анкетиране на деца и 

младежи) и популяризирана Националната информационна система за 

младежта; 

• Дисциплината „Гражданско образование“ да получи по-приоритетно 

място в учебния хорариум; 

• ДМУ инициативи и програми да бъдат използвани целенасочено като 

способ за превенция на криминализацията сред деца и младежи; 

• Съветът на децата към председателя на ДАЗД да бъде интегриран в 

повече консултативни процеси, както и да функционира като 

„организационна клиника“ за помощ и повишаване компетентността и 

устойчивостта на детски и младежки ДМУ структури в страната. 

 

 
123 Национална мрежа за децата, „Възможна ли е българска детска обществена телевизия?“, 
07.2022 г. (https://nmd.bg/vazmozhna-li-e-balgarska-detska-obshtestvena-televiziya/).  
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iii. Предстояща комуникационна работа по проект „Гражданско 

участие на децата – актуални политики и законодателство“ 

 

През  2023 г.  предстои кампания на НМД по широко представяне и 

обсъждане на тематичния доклад. Докладът ще бъде представен през март 2023 

г., по време на проектната кръгла маса с депутати от 48-то НС, модерирана 

изцяло от младежи, с лайтмотив „Децата и младежите – активно настояще“. 

Предстоят и срещи с народни представите от 48-то НС (в хода на работа на 

Парламента, а в случай на несформиране на редовно правителство и разпускане 

на НС – по време на кампанията за следващи парламентарни избори, така щото 

да се способства това ДМУ да получи приоритетно място в предизборните 

платформи на ключовите политически сили).  

Актуална информация за календара от проектни инициативи се публикува 

регулярно в подраздела, посветен на проекта.124 

 

VI. Заключителни бележки 

С настоящия доклад, проектният екип си постави амбициозната цел да 

изследва ДМУ в максимално широк план – глобален, европейски, национален, 

регионален; да систематизира добри практики от чуждестранни юрисдикции; 

да синтезира проектна анкетьорска дейност както сред експерти, така и сред 

деца и младежи; да изведе предложения за законодателни и институционални 

реформи – която считаме за постигната в пълнота.  

Проектният екип застъпва виждането, че във времена на хронифицирала 

(хронифицираща) се социо-политическа криза и липса на стабилно редовно 

управление; на пълномащабна война, провеждана от Руската федерация в 

суверенна Украйна; на антидемократични наративи и дезинформационни 

кампании, инструментализиращи родителски и младежки общности; на 

световна и национална инфлационна криза - тъкмо темите за правата, гласа и 

 
124 https://nmd.bg/campaigns/grazhdansko-uchastie-na-deczata-aktualni-politiki-i-
zakonodatelstvo/.  
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благоденствието на децата са пътят към рационализирането на обществения 

дискурс и намирането на единство и държавна посока. Надеждата на проектния 

екип е, че систематизираните тук модели, анализи и предложения ще послужат 

на деца и младежи, граждански организации, експерти и институции в 

ежедневните им усилия гласът на децата да бъде чуван, разбиран и отчитан от 

държавата и широката общественост. Гражданското участие на децата и 

реализирането на съдържателно ДМУ остават нерешена историческа задача 

пред цялото българско гражданско общество. 
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