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ВЪВЕДЕНИЕ

Началото на всяко едно общество и държава има много измерения – в България също. Едни от 
най-важните са първите дни, месеци и години в развитието на българските деца. България за-
почва с плача и смеха, с любопитството и търсенията, ученето, храненето…с развитието на 
всяко дете в периода на ранното детство.

Средата и условията, които семейството, общността и държавата предоставят за физиче-
ското, емоционалното и интелектуалното развитие на децата в тези ранни години, са опреде-
лящи както за индивидуалното бъдеще на всяко дете, така и за потенциала и перспективите 
на българското общество и националната икономика. Много изследвания на ранното детство 
по света все по-аргументирано доказват колко решаващо е то за социализацията, образовани-
ето, здравето и житейската реализация на личността. 

Нарасналите неравенства в обществото, бедността и трудностите, с които се сблъскват 
съвременните родители при отглеждането на децата си, поставят сериозни предизвикател-
ства пред възможността всяко българско дете да получи максимално добър старт в живота. 
Същевременно ранното детство е етапът, в който обществото може най-ефективно да се 
намеси, за да гарантира пълноценното развитие на всяко дете. Целенасочените усилия за по-
добряване на благосъстоянието на децата, особено на тези в уязвимо положение, още в пър-
вите години от развитието им може да доведе до промяна към по-добро образование, здраве, 
продължителност и качество на живота. Тази промяна не е лесноосъществима и цената є не е 
ниска, но за обществото  стойността є е значително по-приемлива от пропуснатите ползи, 
загубите и разходите за компенсиране на последствията от нереализирания потенциал на де-
цата, от влошения им здравен и образователен статус, от пропуските в процеса на тяхното 
физическо, емоционално, познавателно и социално развитие. 

За да осигури условия за пълноценното развитие на всяко дете, а от тук и за реализиране на 
националните цели за конкурентноспособна икономика и социален напредък, България трябва да 
постави ново начало за ранното детство.

ЗА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД

Настоящият доклад е предназначен за експерти, професионалисти, представители на държав-
ни институции, местни власти и неправителствени организации, които имат отношение към 
планиране и изпълнение на политики и програми за децата в ранна възраст и семействата. Той 
има за цел да фокусира вниманието върху ранното детство и необходимостта от засилване 
на усилията за подобряване на благосъстоянието на децата в ранна възраст.

Докладът прави кратък преглед на най-важните концепции, научни доказателства и изследва-
ния в международен мащаб, които са в основата на съвременните разбирания за ранното дет-
ство и неговата значимост. Той очертава и най-важните тенденции в положението на децата 
в България, както и осн овните предизвикателства пред националните политики. В кр ая на 
документа са дадени и някои общи препоръки. 

ДЕФИНИРАНЕ НА РАННОТО ДЕТСТВО

Съгласно Общия коментар № 7 от 2005 г. на Комитета за правата на детето на ООН относно 
Прилагане правата на децата в ранна детска възраст1 в различните страни етапът на ранно-

1  CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 September 2006.
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то детство е с варираща горна граница в зависимост от местните традиции и организация-
та на образователната система. В препоръчителната дефиниция на Комитета ранното дет-
ство може да продължи до навършване на осем години, като обхваща раждането и най-ранните 
години, предучилищната възраст и дори преходния период при постъпване в училище. 

В България ранното детство, така както се дефинира от Комитета за правата на детето, 
традиционно се разделя на два големи подпериода – същинско ранно детство, което включва 
възрастта от раждането до третата година, и предучилищна възраст – от 3 години до пос-
тъпването в училище.2 Това разделение е отразено и в с ъдържанието, управлението и инсти-
туционалните аспекти на политиките, ориентирани към малките деца. 

Съвременните разбирания за ранното детство обаче, разглеждат целия този период от раж-
дането (и дори от момента на зачеване) до постъпването в училище в н еговата цялост и 
изискват последователност и приемственост в публичните политики.  Постиженията на де-
тето и промените, настъпващи във всеки възрастов етап, влияят върху насоката на развитие 
в следващия – например овладяването на речта и нейното богатство през първите години е 
предпоставка за добри образователни резултати на по-късен етап. Детското развитие е и  
процес, който има много измерения и включва динамични промени в различни области – физи-
ческо развитие и здраве, когнитивно, езиково и социално-емоционално развитие. Процесите, 
протичащи във всяка една от тези области, са взаимносвързани и неделими от другите. На-
предъкът в една област служи като стимул за останалите и обратно – изоставането в една 
област може да доведе до изоставане в други. 

Поради тези причини политиките следва да бъдат цялостни, последователни, интегриращи 
широк спектър от заинтересовани страни, инструменти и подходи, добре координирани, син-
хронизирани и взаимодопълващи се, за да се осигурят оптимални условия за пълноценно разви-
тие на децата – от доброто физическо здраве и психическо благополучие до социалните умения 
и готовността за учене през целия живот. Те задължително трябва да включват и етапа на 
бременността, тъй като здравето, емоционалното състояние, начинът на живот и храненето 
на жената през този период оказват голямо влияние върху потенциала за развитие на детето 
след раждането.

В България децата в двете групи са общо о коло 535 хил., разделени приблизително поравно – 
около 270 000 деца във възрастовата група от 0-3 години и около 260 000 – в предучилищна 
възраст.

СПЕЦИФИКА НА РАННОТО ДЕТСТВО

Ранното детство е период на изключителни промени – безпомощно и напълно зависимо от въз-
растните, новороденото бебе постепенно се превръща в малко дете, което активно изследва 
света, изпитва дълбоки чувства, преодолява предизвикателства и ум ело си с лужи с р ечта, 
за да общува с други човешки същества. През тези години се изг раждат основополагащите 
структури и процеси на почти всяка система в човешкия организъм и се ов ладяват базисни 
способности, които са основа за по-нататъшно развитие. Съвременните научни постижения 
в областта на неврологията, биологията, психологията и социалните науки показват, че този 
период дава незаменима възможност за първоначално физическо, умствено, емоционално и со-
циално развитие на личността – за формиране на любопитството към света и желанието за 
учене, за изграждане на себеувереност и отношение към другите, за поставяне на основите на 
физическото и душевното здраве в зряла възраст.3  

Развитието е динамичен, многоизмерен и сложен процес, който се обуславя от взаимодейст-
вието на наследствените фактори с външната среда – материална и социална. Във всеки един 

2 Пенева, Л, Йорданов, И. Благосъстояние на децата в ранното детство в България. Всяко дете е важно, всяка година – решаваща. София, 
УНИЦЕФ, 2010, 75.

3 Shonkoff, J. and Philipps, D. (eds). From Neurons to Neigbourhoods: The Science of Early Childhood Development. National Acаdemy Press, Washington, 
D.C, 2010.
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момент наследствеността и условията на средата могат 
да бъдат както източник на влияния, които да благоприят-
стват и подпомагат детското развитие, така и на риско-
ве4. Съвременните изследвания показват, че натрупването 
на много рискови фактори значително увеличава вероят-
ността детето да не може да достигне своя потенциал в 
определени области на развитието. Същевременно, ранното 
детство е периодът, когато чрез подходящи интервенции 
може да се намали въздействието на рисковете и да се заси-
лят онези фактори, които подпомагат детското развитие.

Семейството е пъ рвата и н ай-важна общност, с к оято 
малките деца имат досег, и която пряко въздейства върху 
тяхното благосъстояние – н ай-напред, като осигурява пъл-
ноценно хранене и физическа защита, и заедно с това като 
предоставя любов, подкрепа, възможности за пр идобиване 
на опит, учене и стимули чрез общуването между възраст-
ните и децата. 

Възможността родителите да гарантират сигурна, стиму-
лираща и пълноценна среда за развитие играе ключова роля за 
това децата да получат най-доброто начало на своя живот. 
Доколко родителите са в с ъстояние да задоволят физиоло-
гичните и психологичните потребности на своите деца оба-
че, зависи в голяма степен от тяхното образование, доходи, 
физическо и душевно здраве (особено на майката), от стила 
на възпитание, както и от подкрепата, на която семейство-
то може да разчита от страна на близки хора и общността 
по отношение на грижата за децата. В края на 3-та година 
вече са налице разликите в развитието на децата, породе-
ни от различните условия, в които растат. Така например, 
децата, настанени в институции, както и децата, които не 
получават адекватни грижи в семейството, започват още в 
този най-ранен етап от живота си да изостават значител-
но по отношение на своето ко гнитивно, емоционално и со-
циално развитие, което с по-голяма трудност се компенсира 
в следващи периоди5.

Връзките, отношенията и грижите в семейната среда са оп-
ределящи за емоционалното развитие на бебето и малкото 
дете, а оттук и за неговото социално и интелектуално раз-
витие. Те са ключови за изграждане на себеуважението на де-
тето, способността за разбиране на чувствата у другите, 
емпатията, контрола на емоциите и д оверието в хората. 
Децата се нуждаят от стабилна емоционална връзка с поне 
един значим възрастен, който своевременно и по-подходящ 
начин да откликва на техните индивидуални потребности от любов, докосване, визуален кон-
такт, внимание, сигурност, храна и топлина. Такава връзка помага на детето да изгради чув-
ство на доверие към възрастните и усещане за емоционална и физическа сигурност, формира-
щи у него представа за света като безопасно място и насърчаващи го активно да го изследва. 
Когато детето расте в среда, в която неговите емоционални потребности не са удовлетво-
рени,  или в среда на насилие, съществува риск от появата на проблеми в развитието, незави-
симо, че чисто физиологичните му потребности може да са задоволени. 

За своето пълноценно развитие малките деца се нуждаят от богати и разнообразни възмож-
ности за учене, овладяване на умения и натрупване на опит още от раждането. Семейството 

4 Shonkoff, J and Philipps, D. (eds). From Neurons to Neigbourhoods: the Science of Early Childhood Development, National Acdemy Press, Washington, 
D.C, 2000.

5 Браун, К. Вредата от отглеждане в институция през ранното детство. The Save the children fund, УНИЦЕФ България, 2009.

Фактори, които 
благоприятстват 
детското развитие:

• добро физическо здраве и 
двигателна активност;

• пълноценно хранене;
• кърмене;
• сигурна привързаност към 

значим възрастен;
• образованието на родите-

лите и особено на майка-
та;

• разнообразна среда и 
възможности за стимули-
ране на ученето и играта 
от раждането.

Фактори, които могат 
да окажат негативно 
въздействие върху 
развитието на детето:

• бедност и незравословна 
физическа среда;

• непълноценно хранене;
• ниско тегло при раждане 

или увреждане;
• рисково поведение на ро-

дителите, включително по 
време на бременността;

• насилие и неглижиране в 
семейството;

• институционализация;
• нарушения във връзката с 

майката или друг значим 
възрастен (например пора-
ди депресия на майката);

• липса на подкрепяща соци-
ална среда.
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и родителите са първите и най-важни учители на детето. 

В периода на предучилищната възраст децата развиват знания и умения, овладени както при 
общуването в семейна среда, така и посредством включването си в о рганизирани форми на 
грижа и обучение. Те продължават да се нуждаят от стимули за учене и познание, от емоцио-
нални и социални контакти, както и от гарантиране на условия, в които правото им на живот 
в здраве и сигурност и добро качество на семейната и институционалната среда е осигурено. 
В този етап развитието чрез общуване в семейството и в детските градини е предпоставка 
за формиране на предучилищна готовност, която може да гарантира по-добри резултати в 
училище и процесите на учене през целия живот. Това е и етап, през който участието на де-
тето в организирани форми на образование и грижи може да допринесе за намаляване на нера-
венствата в развитието, породени от въздействието на различни неблагоприятни фактори, 
свързани със семейната среда.

Развитието на мозъка

Изследванията на човешкия мозък през последните години допринасят много за  разбирането 
на механизмите, които са в осн овата на развитието през ранното детство. Те извеждат 
този период от живота като особено значим за формиране на важни мозъчни функции и пси-
хични процеси с влияние върху здравето, поведението и ученето не само през детството, но 
и през целия живот на човека.  

В своето комплексно влияние генетичните предпоставки, средата и ранният опит на деца-
та във взаимодействието със заобикалящия свят формират развиващия се мозък. Още преди 
раждането на детето и в първите месеци от периода на същинското ранно детство се забе-
лязват изключително интензивни промени в мозъчната дейност. Въпреки че при раждането 
процесът на формиране на мозъчните клетки е почти завършен, изграждането и съзряването 
на неврални връзки се извършва основно в периода на ранното детство. Скоростта на създа-
ване на комплексни неврални връзки и вериги е изключително висока, като през първите 2 до 
3 години от живота на детето всяка секунда се изграждат по около 700 връзки. До третата 
година от развитието на малките деца мозъкът достига приблизително 80% от теглото на 
мозъка на зрелия индивид6.

Ключов фактор в процеса на изграждане и с ъзряване на неврални вериги са стимулите, по-
стъпващи от заобикалящата среда. Колкото повече през първите си години децата общуват, 
играят, използват различни сетива и имат досег със света, толкова повече нараства броят 
на новосъздадените неврални връзки и вериги. Първоначално се изграждат вериги от по-нисш 
порядък, които са основа за формиране на базисни способности. Те участват в изграждането 
на по-сложни вериги, които от своя страна са пр едпоставка за развитие на по-комплексни 
мозъчни функции. Ако основополагащите неврални вериги не бъдат изградени правилно в тази 
фаза от развитието, много по-трудно и по-бавно ще се изградят по-висшите интелектуални, 
социални и емоционални умения, необходими за пълноценно развитие на индивида в общество-
то7. Това развитие не може да се случи от само себе си – ако мозъкът не получава адекватни 
външни стимули като палитра от звуци, картини, докосвания и движения, физическа актив-
ност, реч, проблеми за решаване, той няма да бъде в състояние да формира достатъчен капа-
цитет.

6 Engle, P. Early Childhood Development: Why We Should Invest in the Health and Development of Young Children - In Early Childhood Development: What 
Parliamentarians Need to Know and Do, Geneva: UNICEF, 2011, 10.

7 Ibid, стр. 3.
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Съществуват т.нар. „сензитивни периоди” в р азвитието на мозъка, когато неговите зони, 
които отговарят за специфични способности като реч, зрение, слух, емоционални и социални 
компетентности, се структурират под въздействието на определени стимули, постъпващи 
от средата. Първи се формират възприятията (зрение, слух), речта и общуването със знаци8, 
а по-късно и висшите познавателни функции. Например: от 3-ия до 4-ия месец развитието на 
мозъка при децата изисква звукова и зрителна стимулация. Периодът от 6-ия месец до 3-тата 
година е важен за развитието на речевите умения – тогава е важно възрастните да общуват 
активно с децата и да се опитват да отвръщат на техните опити за общуване. Осмислянето 
на по-сложни ситуации и решаването на проблеми започва около 10-ия месец и продължава през 
целия останал период на ранното детство9. 

През първите 6 до 30 месеца от живота, под влияние основно на общуването и ранните ак-
тивни отношения с родителите, се изграждат и невралните механизми, отговарящи за регу-
лацията на емоциите и справянето с фрустрациите и стреса. Още в първите месеци бебето 
общува с възр астните чрез мимики, плач, жестове или вокализации, и когато възрастните 
отговарят на тях с подходящи реципрочни действия, това стимулира развитието на функцио-
нални неврални структури, включващи различни мозъчни зони, които отговарят за формиране 
на важни социални умения на детето – като умението за разбиране на чувствата на другите 
хора, за проява на емпатия към тях и активно съдействие и помощ, за осъществяване контрол 
на емоциите10. Важно е обаче да се отбележи, че развитието на мозъка и особено на зоните, 
участващи в процесите на социално, емоционално и познавателно развитие, се извършва през 
целия живот под влияние на динамичното взаимодействие между генетичните предпоставки 
и променящите се условия на средата.

Както в периода на ранното детство, така и включително по време на пренаталното раз-
витие, развиващият се мозък е и зключително уязвим за вредни въздействия. Ефектите от 
злоупотребата с алкохол и психотропни вещества по време на бременността, инфекциите и 
някои токсини, както и липсата на пълноценно хранене при бременната и в първите 2-3 години 
от живота на детето са добре документирани. Например, желязо-дефицитната анемия при 
новородните и малките деца е причина за забавяне в тяхното двигателно и интелектуално 
развитие. Това налага обществените усилия да бъдат насочени към намаляване на рисковете 
за развиващия се мозък, включително чрез осигуряване на здравни грижи за бременните и мал-
ките деца, подобряване на храненето и насърчаване на здравословното поведение у родители-
те. Изследванията на мозъка извеждат и необходимостта от ранна диагностика и лечение на 

8 National Scientific Council on the Developing Child. The Timing and Quality of Early Experiences Combine to Shape Brain Architecture: Working Paper #5. 
2007, http://www.developingchild.net.

9 Engle, P. Early Childhood Development: Why We Should Invest in the Health and Development of Young   Children in Early Childhood Development: What 
Parliamentarians Need to Know and Do, Geneva, UNICEF, 2011, 11.

10 Gerhardt, S. Why Love Matters: How Affection Shapes Baby’s Brain. Routledge, 2004.

Критично важни етапи от развитието на мозъка 
(по C.A. Nelson, From Neurons to Neighborhoods, 2000)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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нарушения в зрението, слуха, възприятията 
и двигателното развитие, влияещи върху 
способността на децата да възприемат и 
обработват стимулите, необходими за съз-
ряване на нервната система11.

Необходимост от политики 
за ранно детско развитие
Ако в началните месеци и години от разви-
тието детето няма възможност да стъпи 
на здрава основа, твърде вероятно е то да 
продължи да бъде съпътствано от предизви-
кателства, свързани със здравето, ученето, 
регулирането на емоциите и пов едението 
и др. Тъкмо обратното, здравите основи на 
развитието на личността в р анното дет-
ство са пр едпоставка за пъ лноценното є 
физическо, емоционално и пов еденческо из-
растване и развитие в продължение на целия 
живот. 

Съществуват многобройни данни за това, че 
най-голям потенциал за подобряване на благо-
състоянието на децата в краткосрочен и дъл-
госрочен аспект имат публичните политики 
и програми, целящи едновременно преодолява-
не и намаляване на рисковете за оптимално 
развитие на детето и засилване на фактори-
те, които го подпомагат. Ефектът на публич-
ните инструменти е най-голям по отношение 
на децата в уязвимо положение. При тях добре 
планираната и це ленасочена намеса може да 
допринесе за компенсиране на неравенствата 
в развитието, породени от неблагоприятни-
те условия на средата или наличието на био-
логични рискове, и да осигури възможности за 
разгръщане на вродения потенциал. Социално-
то изключване на децата, изоставащи в раз-
витието си, може да се задълбочи без намеса 
чрез публични политики. 

Политиките и програмите за ранно детско 
развитие са широ кообхватни и в ключват 
интервенции в сфе рата на здравеопазване-
то, образованието, социалната закрила и 
услуги и закрилата на детето. Най-общо те 
имат за цел:

• подобряване на майчиното и д етското 
здраве, включително чрез гарантиране на 
достъп до качествени здравни грижи по 
време на бременността; 

• създаване на условия за изграждане на си-
гурна и здрава емоционална връзка между 

11 Shonkoff, J. and Philipps, D. (eds). From Neurons to Neigbourhoods:
 the Science of Early Childhood Development, National Academy Press, 
 Washington, D.C, 2000.

Влиянието на стреса върху мозъка

Научните изследвания през последните годи-
ни отделят особено внимание на въздейст-
вието на стреса в ранна детска възраст 
върху развитието на мозъка. Стресът може 
както да подпомогне развитието, така и да 
нанесе сериозни и дъ лготрайни вреди в за-
висимост от неговата продължителност и 
сила, от индивидуалните характеристики 
на детето, както и от наличието на подкре-
пяща среда, която да му помогне да се спра-
ви с негативните преживявания. 

Институтът за развиващото се дете към 
Университета в Харвард определя три вида 
стрес. „Позитивният стрес“ възниква като 
реакция на предизвикателствата и емоции-
те, които малкото дете ежедневно изживя-
ва и е свързан с краткотрайни физиологични 
промени в о рганизма.  К огато детето по-
лучава подкрепа и разбиране от значими за 
него възрастни, тези процеси бързо се пре-
одоляват. При травмиращи събития, напри-
мер загуба или заболяване на любим човек 
или инцидент, стресът и свързаните с него 
физиологични реакции могат да доведат до 
нарушения във ф ункционалността и стр ук-
турната организация на развиващия се мо-
зък. Грижите и силната емоционална връзка 
с възрастни обаче могат да помогнат на 
детето да се адаптира към ситуацития-
та, като неутрализират въздействието на 
стреса и го превърнат в „поносим“. 

Т.нар „токсичен стрес” – хроничният и силен 
стрес, който малкото дете преживява, кога-
то расте в крайна бедност, насилие, негли-
жиране или в среда, в която не получава емо-
ционална подкрепа, любов и а нгажираност 
от страна на възрастните, има най-тежки 
последствия за него. Токсичният стрес може 
да предизвика трайни нарушения в структу-
рата и биохимията на развиващия се мозък, 
в имунната и в н ервна система и м етабо-
литните процеси в организма с ефект върху 
физиологията, паметта, здравето и поведе-
нието на човека. В дългосрочен план това е 
свързано с по-голяма вероятност от нездра-
вословно и р исково поведение, както през 
детството така и в зрял а възраст, вклю-
чително злоупотреба с алкохол, наркотични 
вещества и тютюнопушене, и здравословни 
проблеми и обучителни трудности. 

Institute for the Developing Child, 
University of Harvard



9

родителите (и особено майката) и малкото дете, например чрез платена отпуска по майчин-
ство, подкрепа за кърмене и др.;

• развиване на родителските умения, знания и нагласи за добра грижа и осигуряване на адекват-
на, стимулираща развитието и ученето среда още от раждането;

• качествено образование и грижи за децата в ранна детска възраст;

• финансова или икономическа подкрепа на семействата с оглед гарантиране на пълноценно 
хранене, подходящи материални условия на живот и грижа за децата;

• ранно идентифициране на рисковете за здравето и развитието на децата и ранна намеса;

• подкрепа на деца със специални нужди (деца с увреждания или в риск от увреждане; деца, от-
глеждани в институции; деца, живеещи в риск от бедност и насилие, др.)

• закрила на децата от насилие, злоупотреба и неглижиране; предотвратяване на институци-
онлизацията.

Социално-икономически аспекти – ефективност на ранните инвестиции

По данни на Световната банка инвестициите в ранното детско развитие са изключително 
ефективни и дават значително по-добри съотношения „разходи – резултат“ в сравнение с ин-
вестициите в следващите етапи от живота на човека. Колкото по-рано са направени инвес-
тициите, дори в рамките на първите 7 години – толкова по-висока е тяхната ефективност. 

Източник: Hugh McLean & Rakhat 
Orozova, No Wolves Along the Way: 
Тowards a national ECD model in 
Kyrgyzstan, UNICEF, 2009.

теоретична линия на разви-
тие на деца, които не са от
уязвими групи

различия, които публичните
политики трябва да намаляват

теоретична линия на 
развитие на деца от
уязвими групи

Източник: Carneiro and Heckman 
(2003), цитирани в “Early Child-
hood Development Policies around 
the World, Objectives, Conceptual 
Framework and Methodological Ap-
proach”, World Бank, 2011, 9.
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Ползи за децата и семействата
В краткосрочен план са установени следните по-важни ползи от включването на децата в 
програми за ранно детско развитие12: 

• по-добър здравен и хранителен статус;

• по-високо ниво на интелигентност и приложно мислене, зрителна и двигателна коорди-
нация, слухова и говорна готовност; 

• по-високи резултати в училище, повишена включеност в обучението и посещаемост в 
училище; по-малък риск от повтаряне на класове или преждевременно отпадане от обра-
зователната система;

• по-ниска заболеваемост, недохранване, изоставане в растежа и по-малък риск от наси-
лие, неглижиране и злоупотреба;

• по-голяма увереност и по-лесно адаптиране в социални общности, намален риск от агре-
сивно поведение и повишена нагласа за сътрудничество и участие в екипна работа.

В дългосрочен план индивидуалното развитие на децата също се подпомага, като някои от 
документираните ползи включват: 

• по-добро общо ф изическо развитие, интелектуални и поз навателни способности, по-
малка податливост на заразни заболявания и инфекции;

• по-устойчиви нагласи и навици за здравословен начин на живот;

• по-висока производителност и по-успешна професионална реализация, с по-високи доходи;

• подобрени възможности за полагане на грижи за и дните поколения, по-добър здравен 
статус на семействата и по-добро благосъстояние на домакинствата;

• по-висока самооценка и повишени социални компетентности, мотивация и възприемчи-
вост към социални норми и ценности, намален риск от извършване на правонарушения13.

Наличните емпирични данни показват, че програмите за намеса в етапа на ранното детство 
водят до изключително положителни резултати по отношение на благосъстоянието на деца-
та и формирания човешки капитал. В дългосрочен план средствата, вложени в такива програ-
ми, имат и висока възвращаемост. 

Анализът на ползите и разходите от програмите за ранно детско развитие14, показва, че аме-
риканската програма „Жени, бебета и деца“, имаща за цел подобряване на здравния статус и 
хранене при деца до 5-годишна възраст чрез подкрепа на майките за кърмене, осигуряване на 
хранителни продукти и достъп до здравни грижи, води до намаляване на броя на преждевремен-
но родените деца и децата, родени с ниско тегло с 44%, като всеки похарчен долар в рамките 
на програмата е спестил до 3,13 долара разходи за здравни грижи, без да са отчетени каквито 
и да било други косвени ползи. 

Положителни резултати за децата и семействата демонстрират и програми, при които квали-
фицирани медицински сестри или други специалисти извършват домашни посещения по време 
на бременността и през първите години след раждането с цел насърчаване на добри родител-
ски практики за грижа, подкрепа на родителите, както и за ранно установяване на рискове за 
децата. По-важните непосредствени ползи включват подобрен здравен и хранителен статус 
на децата, по-добро интелектуално и емоционално развитие, намалена честотата на злополу-
ките в ранна детска възраст и др.15 Поради своите доказани резултати подобни програми са 
се утвърдили, като важен компонент на грижите за бременните и малките деца в развитите 
страни. Например в САЩ с акт на Конгреса през 2010 година се отпускат 1,5 милиарда щ.д. за 
период от 5 години за финансиране на програми за домашни посещения на семейства, които 
очакват дете или имат новородено16. Програмите са част от цялостен пакет от мерки на 
правителството за насърчаване на ранното детско развитие и осигуряване на образование на 
всяко дете от раждането до навършване на 5 години. 

12 Van der Gaag, J. Human Development in: Young M. E (ed). From Early Childhood Development to Human Development: Investing in our Children’s Future. 
Proceedings of a World Bank Conference on Investing in our Children’s Future. Washington DC, 2000, 73.

13  Ibid., 73.
14 Graag, J. and Tan, L.The Benefits of Early Child Development Programs. An Economic Analysis,World Bank, Washington, D. C., 1997, 3.
15 Резултатите варират в зависимост от характеристиките на самите програми. По-голямата част от изследванията на ефекта от 

подобни програми са правени в САЩ.
16 US Department of health and human services, http://mchb.hrsa.gov/programs/homevisiting/index.html
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Дългосрочното проследяване на отражението им върху децата от бедни общности показва, че 
при тях са налице и допълнителни ползи като повишена вероятност за завършване на средно 
образование, по-големи възможностите за намиране на работа, намаляване на зависимостта 
от социални помощи и ограничаване на риска от извършване на престъпления. Изследванията 
на Световната банка потвърждават тези констатации – анализът на програмите за ранно 
детско развитие в Индонезия показва, че срещу всяка единица инвестиция е налице шесткрат-
но по-висока възвращаемост, а пр и програми за р анно детско развитие в бедни общн ости 
съотношението „разходи – ползи“ достига 1:717.

Цялостните икономически ползи от програмите за ранно детско развитие могат да достиг-
нат между 7 и 16 долара за всеки първоначално вложен долар в дългосрочен план18. Такъв е ефек-
тът от програмата High/Scope Perry Pre-school19 в САЩ, при която са отчетени разликите 
между посещавалите и непосещавалите програмата деца в дългосрочен аспект. Програмата 
включва ежедневни образователни дейности с децата и дейности с родители, включително 
домашни посещения. Децата, участвали в програмата, показват по-високи резултати на тес-
товете при навършване на 19 години, имат по-високи месечни доходи на 27 години, по-висок 
процент от тях притежават собствено жилище и дипломи за завършено образование, по-нисък 
е делът на получаващите социални помощи, отбелязан е по-малък брой арести и извънбрачни 
раждания20.

Инвестициите в програми за здравни и образователни грижи за деца в 
периода на ранното детство допринасят за21:

• по-добра социална кохезия, намаляване на бедността и вероятността за предаването 
и между поколенията;

• по-ниски нива на престъпност и асоциално поведение;

• намален брой ранни бракове и ранни раждания;

• повишен капацитет за прилагане на нови технологии и иновации, подобрен демократи-
чен процес, по-висок икономически растеж;

• нарастваща производителност на труда, намаляване на отсъствията от работа и 
по-високи приходи, по-висок и устойчив икономически растеж; 

• подобрено обществено здраве. 

Трябва да се подчертае, че само предоставянето на услуги за ранно детско развитие и участи-
ето в тях не са достатъчни, за да се гарантира благосъстоянието на децата. От значение е 
и качеството на предоставяните услуги. Така например, дългогодишно изследване на Кампбъл и 
Рамей сред деца от семейства с ниски доходи22 показва, че при децата, участващи в програми 
с високо качество на услугите, показателите за успешна реализация в живота са по-високи в 
сравнение с децата, получаващи ограничена подкрепа. 

Нормативни основания

Прaвото на развитие е основно право на всяко дете. Задълженията на България за провеждане 
на политики в тази област произтичат от общия ангажимент на страната да спазва  Кон-
венцията за правата на детето23, както и Общия коментар № 7 от 2005 г. на Комитета за 
закрила на детето на ООН относно Прилагане правата на децата в ранна детска възраст24. 

17 Sardjunani, N., Suryadi, A. and Dunkelberg, E. Indonesia: Public Financing of Block Grants for Privately Delivered Services.- In Young, M. E. and Richardson, 
L (eds.). Early Child Development: From Measurement to Action: A Priority for Growth and Equity. Washington DC, 2007, 183.

18 В зависимост от обезценяването на щатския долар спрямо стойността му през 2000 г. – съответно 7% и 3% (http://www.highscope.org/
file/Research/PerryProject/Errata_3Final.pdf, стр. 148 и 149).

19 Mustard, F. Experience-based Brain Development: Scientific Underpinnings of the Importance of Early Child Development in a Global World. In Young, M. 
and Richardson, L (eds.). Early Child Development: From Measurement to Action: A Priority for Growth and Equity. Washington DC, 2007, 57. Вж. също: 
http://www.highscope.org/file/PDFs/NewCurriculumOverview.pdf.

20 Graag, J. and Tan, L. The Benefits of Early Child Development Programs. An Economic Analysis, World Bank, Washington, D. C. 1997, 3-4.
21 Van der Gaag J., Human Development.- In: Young, M. E. (ed.). From Early Childhood Development to Human Development: Investing in our Children’s 

Future. Proceedings of a World Bank Conference on Investing in our Children’s Future. Washington DC, 2000, 73.
22 Campbell, F. and Ramey, C. Effects of Early Intervention on Intellectual and Academic Achievement: A Follow-up Study of Children from Low-Income Fami-

lies. Child Development, 1994, 65, 684-698.
23 Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. в сила от 3.07.1991 г
24 CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 September 2006.



12

Въз основа на Общия коментар Комитетът25 препоръчва България „да разшири програмите за 
ранно детско развитие и предучилищно образование, така че да станат достъпни за повече 
деца, като задължителната година за предучилищна подготовка да се използва за по-д обра 
подготовка за образование на деца от етнически малцинства, в частност децата от ромски 
произход и деца с увреждания“.

Основополагащи за Б ългария национални и м еждународни правни и по литически документи 
също съдържат ангажименти за осигуряване на най-висок стандарт на грижа за децата в ран-
на детска възраст и семействата. Конституцията на Република България (чл. 14.) обявява, че 
семейството, майчинството и децата се намират под закрила на държавата и обществото. 
Разработването и прилагането на политиките за ранното детство са част и от ценностите 
и политиките на всички държави-членки на Европейския съюз, в т.ч. и България.

В съобщението на Европейската комисията „Образование и грижи в ранна детска възраст: да 
осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят“26 се подчертава, че 
„образованието и грижите в ранна детска възраст са най-важната основа за успешното учене 
през целия живот, за социалната интеграция, личностното развитие и за шансовете за нами-
ране на работа в бъдеще“. Постигането на стратегическите цели на развитието на страна-
та, залегнали в Националната програма за реформи 2012-2020 г., свързани с намаляване броя 
на живеещите в бедност българи с 260 000, намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система до 11%, и повишаване на заетостта на населението на възраст от 
20 до 64 годишна възраст до 76%, също налага осигуряването на всеобхватен и равен достъп 
до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст.

През 2006 г. мини стрите на държавите-членки на ЕС заявиха, че в дългосрочен план посред-
ством предучилищното образование и целенасочените програми за ранна интервенция могат 
да се постигнат най-високите равнища на възвращаемост, особено за децата в неравностой-
но положение. Тези програми дават положителни резултати, които подпомагат цялото послед-
ващо образование и живот.27 

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

КЛЮЧОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Ранното детство е период, в който се развиват разнообразни способности и възникват мно-
жество потребности от подкрепа за справяне с комплекс от рискови фактори, които могат да 
имат решаващо въздействие за оцеляването на детето или негативен ефект върху неговото 
интелектуално, социално, емоционално и физическо развитие. Преодоляването  на тези рискове 
и осигуряването на благосъстоянието на децата, изискват прилагане на интегриран подход към 
ранното детство, който гарантира приемственост и по-голяма синергия в грижите за децата 
както през различните възрастови етапи, така и по отношение на насърчаването на отделни-
те аспекти на тяхното развитие.

В следващата част са представени основните предизвикателства, свързани с ранното дет-
ство в България, и най-важните области на интервенция. Политиките в различните сфери са 
разгледани самостоятелно за целите на очертаването на най-важните им специфики.  Важно е 
да се обележи, че най-ефективни резултати по всяка от тях са възможни, само ако се отчитат 
взаимосвързаността на предизвикателствата, както и ако са разработени и изпълнявани като 
част от единна стратегия с участието на широк спектър от институции и професионалисти, 
които си взаимодействат активно помежду си и със семействата и родителите. 

25 Разглеждане на докладите, предадени от държавите съгласно чл. 44 от Конвенцията за правата на детето на ООН, Заключителни 
наблюдения: България, Комитет по правата на детето на ООН, 48 сесия, 1342 заседание, 6 юни 2008 г., т. 58, е.

26 Брюксел, 17.2.2011, COM (2011) 66 окончателен, стр. 1.
27 Draft Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on efficiency and equity 

in education and training (2006/C 298/03),  2.
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Здраве

Грижите за здравето са основен акцент в публичните политики за децата в ранна възраст. 
Ключови индикатори за качеството на тези грижи са смъртността и заболеваемостта при 
децата, както и достъпът до здравна помощ и подкрепата за насърчаване на здравословен 
живот на майките и децата. 

 

Детско здравеопазване

Бедността, непълноценното хранене на майката и детето и липсата на достъп до здравни 
грижи, както и ниската здравна култура на част от родителите и недооценката на рисковите 
фактори са ср ед основните фактори, допринасящи за см ъртността при децата в пъ рвата 
година след раждането. Високата смъртност е и косвен показател за общото състояние на 
здравеопазването при децата, както и за влошаване на социално-икономическата среда и уве-
личаване на неравенствата.

През 2013 г. България достига най-ниското равнище на детска смъртност – 7,3 на хиляда за 
последните години. Това равнище остава второто най-високо в ЕС-28 (след Румъния) и е о т 
2 до 4 пъти по-високо в сравнение с останалите централно-европейски страни. Трябва да се 
отбележи, че заедно с това през 2012 г. страната ни регистрира най-високо равнище на мърт-
вите раждания за периода на членството на страната в ЕС – 8,06 мъртви раждания на хиляда 
живородени. 

 

Смъртността при децата на възраст от 1 до 4 години бележи значителен спад през последно-
то десетилетие, но темповете на намаляването є през последните години се забавят значи-
телно. Освен това тя продължава да бъде много по-висока от смъртността при децата в след-
ващите възрастови групи и засяга в много по-голяма степен децата в селата. Сред основните 
причини за смъртност са външните фактори, като злополуки, травми28 и отравяния, както и 
болести на дихателната система, които могат да бъдат частично преодолени чрез подобря-
ване на здравната култура и грижи в семейството29. 

28 Голяма част от травмите и злополуките имат дълбоки социално-икономически корени – живот в рискова среда, например улици без 
тротоари, пътни знаци и пешеходни пътеки, опасни домове, остарели или незаконни електроинсталации, паянтови строежи, необезопасени 
стълбища и тераси и т.н

29 Калайков, Д. Основни тенденции в детската заболеваемост и смъртност в България през последното десетилетие. В списание „Health.bg, 
2013.

 Източник: НСИ и  Евростат
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Повишава се и б роят на децата, чийто живот съвременната медицина успява да съхрани, но 
много от тях остават в риск от увреждания и проблеми в развитието. Живородените недоно-
сени деца и децата, родени с ниско тегло през 2013 г. са 5 982. 30 Ниското тегло при раждане 
е свързано с повишен риск от смъртност при новородените, по-голяма вероятност от когни-
тивни и поведенчески нарушения при детето и здравословни проблеми в зряла възраст, включи-
телно наднормено тегло, сърдечно-съдови заболявания, диабет и психични проблеми31. Делът на 
живородените с критично ниско тегло под (1500 г.) нараства значително – от около 8 промила 
в началото на века до над 12 промила 10 години по-късно32.

 

Недоносеността е в тясна връзка с качеството на акушеро-гинекологичната помощ. За нея до-
принасят и редица причини, които могат да бъдат предотвратени, като ниската възраст на 
майките, непълноценното хранене по време на бременността, консумацията на алкохол и цига-
ри и др. За намаляване на броя на недоносените деца, както и за осигуряването на нормалното 
физическо и нервно-психическо развитие на родените деца е необходим комплекс от специфич-
ни грижи още преди раждането, достъпът до които е възпрепятстван за най-уязвимите групи. 
Политиките за превенция и ограничаване на рисковете и последиците от преждевременните 
раждания в страната не са развити в достатъчна степен. 

30 НСИ, http://sacp.government.bg/novini/2013/06/07/9000-nedonoseni-bebeta-sa-rodeni-v-blgariya-prez-2/
31 Косвен показател за този факт е големият брой на новородените с ниско и много ниско тегло и изоставащите в растежа си деца – вж. 

също данните за изоставането в растежа в раздела за хранене.
32 Системата за мониторинг „ТрансМоне“, УНИЦЕФ, 2013.

Източник: НСИ, 2013 г.

Източник: ТрансМонЕЕ, 2011
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Броят на новорегистрираните деца с увреждания до 16 г. в периода 2008-2011г. нараства и 
достига 4 797 деца. В същото време по данни на Агенцията за социално подпомагане33 броят на 
центровете за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни с увреждания остава 
твърде нисък – 7, а броят на дневните центрове за деца с увреждания към края на 2013 г. е 71, 
което означава средно по-малко от един център на 4 общини. Услугите по ранна интервенция, 
имащи за цел да установят риска от увреждане или нарушение в една или повече области на 
развитие при деца до 3-4 години, както и да предоставят навременна подкрепа от специали-
сти за преодоляване или намаляване на негативните последствия, са все още слабо развити 
въпреки предприетите стъпки в тази насока през последните години.

Към средата на 2011 г. почти 600 хил. българи живеят в населени места без общопрактикуващ 
лекар, като най-често това се дължи на непривлекателността на населеното място, трудната 
му достъпност или бедността на жителите му34. 

Все още малък дял от децата на 2-годишна възраст – 2-5% остават  необхванати от задължи-
телното ваксиниране, като концентрацията на тези деца в силно уязвими групи засилва риска 
от избухване на епидемии, особено в райони с влошени санитарно-хигиенни условия. 

Дял на обхванатите с ваксини деца на 2 години

                       Година
Ваксина          

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Полиомиелит 94,4 94,3 93,6 96,0 94,1 96,6 96,1 95,0 95,8 94,3 98,8 98,0

Морбили, рубеола 
и епидемичен 
паротит

82,7 85,5 79,2 95,5 94,7 96,2 95,7 96,0 95,9 96,1 96,5 95,0

Туберкулоза 98,4 97,8 98,0 97,9 97,8 97,9 97,7 98,2 97,5 97,8 97,8 98,0

Източник: „ТрансМонЕЕ“, 2013 г.

Психично здраве и закрила на децата от насилие

Стресът и насилието в ранното детство, включително неглижирането в семейството, мо-
гат да отключат трайни поведенчески проблеми за цял живот. Проучванията за развитието 
и функционирането на мозъка показват, че неглижирането, физическото и сексуалното насилие, 
на които понякога малкото дете е изложено пряко, влияят върху развитието на мозъка и могат 
да причинят някои нарушения в неговата функционална и структурна организация. Последици-
те от тях в дългосрочен аспект са свързани с прояви на депресия, тревожност, пост-трав-
матичен стрес, агресия, импулсивност, склонност към правонарушения, хиперактивност или 
злоупотреба с наркотични вещества35.

В България насилието над деца е проблем, който е все още недостатъчно задълбочено изслед-
ван, особено що се отнася до разпространението му и ефектите му върху най-малките деца. 
Данни от 2010 г. показват, че делът на жените, които са били жертви на насилие в България, е 
между 20 и 25%, като горната граница на интервала означава, че приблизително 1 млн. българ-
ки са били обект на насилие36. Съществуват данни, че около 25% от децата, растащи в среда, 
в която се упражнява насилие, по-късно показват сериозни поведенчески и социални проблеми37. 
При новородените насилието може да наруши връзката „майка-дете“, което да се отрази на 
емоционалното и социално развитие на детето.

Децата не само са свидетели на насилие между възрастните членове на семейството, но чес-
то и самите те са обект на т. нар. „насилствено“ дисциплиниране. Изследване на УНИЦЕФ от 
2010г., проведено в 33 страни показва че 75% от изследваните деца във възрастовата група 
„2-14 години“ през месеца, предхождащ изследването, са били подложени на някаква форма на 

33 Отчет за дейността на АСП за 2012 г, стр. 16.
34 в. „Труд“, 19.08.11 г.
35 Mustard J. and Young, M. E.  Measuring Child Development to Leverage Early Child Development Policy and Investment. - In Young, М. and Richardson, L. 

(eds), Early Child Development: From Measurement to   Action: A Priority for Growth and Equity. Washington DC, 2007, 47.
36 Violence against Women (VAW) Monitoring Program, OSI, Budapest, 2007, 39.
37 Wave Trust. Conception to age 2 – the age of opportunity. Framework for local area service commissioner.UK, 2010.
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физическо наказание или психическо насилие, като при поне 17% наказанието е тежко (децата 
са удряни с предмет)38.

Данните за децата, изложени на насилие през първите години от живота, са твърде ограниче-
ни. През 2012 година социалните работници от отделите за закрила на детето и отделите 
„Социална закрила“ са работили по 2 127 случая на насилие над дете. Най-големият брой докла-
двани случаи се отнася до насилие в семейството – 3 от всеки 4 регистрирани случаи. Делът 
на случаите, по които се работи, и които касаят деца от 0-7 години, е значително по-нисък 
от дела на разглежданите случаи при децата от 11 до 18 г. Твърде вероятно е обаче техният 
действителен брой да е много по-голям от официално регистрираните случаи.

Регистрирани случаи на насилие над деца по възраст на децата39 

Възраст Брой деца Относителен дял

От 0 до 3 години 358 16,8%

От 4 до 7 години 380 17,9%

От 8 до 10 години 332 15,6%

От 11 до 14 години 573 26,9%

От 15 до 18 години 484 22,8%

Общо 2127 9,640%

Предоставянето на социални услуги за превенция и закрила от насилие за деца е съсредоточено 
в твърде ограничен брой населени места и достъп до тях имат малък брой деца и родители. 
Така например на територията на цялата страна към 31.12.2012 г. съществуват 88 Центъра 
за обществена подкрепа с общ капацитет 3 839 места; 12 центъра за работа с деца на ули-
цата с общ капацитет 216 места; 14 кризисни центъра за деца с общ капацитет 140 места; 
и 10 звена „Майка и бебе” с общ к апацитет 75 места40. Въпреки нарастването на броя и ка-
пацитета на социалните услуги, темповете няма да позволят в обозримо бъдеще предлагане, 
което да осигури ефективен достъп до услугите. 

Към настоящия момент не се реализират и достатъчно програми с превантивна насоченост, 
имащи за цел да подпомогнат родителите да изградят умения и нагласи за позитивно роди-
телство и справяне с нежеланото поведение при децата без прилагане на насилие и телесни 
наказания. 

Майчино здравеопазване

Развитието и благосъстоянието на децата са в пряка зависимост от качеството на живот, 
здравето, поведението и достъпа до качествени грижи на майките. 

В България съществуват значителни трудности по отношение на обхвата на бременните от 
здравната система и достъпа им до пренатални грижи. Всяка трета бременна в България не 
е обхваната със своевременно наблюдение на плода до 3-тия месец, което намалява възмож-
ностите за превенция на рисковете, както за майката, така и за детето. По данни на НЗОК 
броят на бременните здравнонеосигурени жени, на които е предоставена акушерска помощ за 
раждане41, през последните 4 години е нараснал с 2 595 – от 6 396 през 2010 г. на 8 991 през 
2013 г. Това означава, че делът на бременните жени, които не могат да получат пълноценно 
и възможно най-ранно медицинско наблюдение поради липса на здравно осигуряване, нараства 
през последните 4 години и достига около 13,6% от всички раждания през 2013 г. 

През 2009 г. само малко над 320 раждания (или 0,4%) от общия брой раждания не са осъщест-
вени в болница или в присъствие на квалифициран медицински специалист. Въпреки значителни-
те подобрения в материалните условия, грижите и практиката в родилните отделения не са 
напълно съобразении със съвременните стандарти и препоръки, особено по отношение на на-

38 Engle, P. et al. Situation Analysis of Young Children in a Changing World.- In Britto, P. et al. (eds.). А Handbook on Early Childhood Development Research 
and its Impact on Global Policy, Oxford Univesity Presss, 2013, 41.

39 ДАЗД. Информация за случаите на насилие през календарната 2012 г. http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/, 2013.
40 Агенцията за социално подпомагане, Отчет за дейността на АСП за 2012 г., стр. 16.
41 По реда на Наредба 26 от 14.06.2007 г. на МЗ.
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сърчаване изграждането на здрава емоционална връзка между майката и новороденото, включи-
телно чрез създаване на възможност за контакт „кожа до кожа“ между майката и новороденото 
непосредствено след раждането, подкрепа и насърчаване за кърмене, осигуряване присъствие-
то на бащата по време на раждането и психологическа подкрепа за родителите. 

България, заедно с Румъния, е страната в Европейския съюз, в която средната възраст на май-
ките при раждане е най-ниска42, и до голяма степен това се дължи на големия брой раждания при 
жени на възраст под 19 години. През 2013 г. 3 254 деца са били родени от майки под 18 години, 
като от тях 833 – от майки на възраст под 16г. 

По данни на Евростат в периода 1998 - 2011 г. средн огодишният брой живородени само от 
жени под 16 г. възраст е 1191.

Раждания и първи раждания по възраст на майката43 

 

 

Следродилната депресията при майките е фактор, който може да доведе до нарушаване на 
връзката на майката с детото и да се отрази върху качеството на нейните грижи за него. 
Това може да повлияе социалното, интелектуално и емоционално развитие на детето. Според 
наличните данни стресът и тревожността по време на бременността оказват вредно въз-
действие върху развитието на плода, което може да има последствия и през целия живот на 
детето44. Според проучвания в някои страни слеродилната депресия засяга всяка 6-та родилка. 
Поради тази причина осигуряването на подкрепа за емоционалното благосъстояние на майките 
по време на бременността и първите месеци след раждането е от изключитело значение и е 
също толкова важно, колкото и  грижите, които традиционно се полагат за физическото здра-
ве на майката и на детето45.

Рискът от депресия при майките в тийнейджърска възраст е особено голям. Той е висок и за 
майките от бедни семейства, самотните майки и майките, които нямат достъп до публични 
услуги за подкрепа46. Може да се предполага, че в България са налице увеличени рискове от след-
родилна депресия в контекста на нарастващата бедност, както и на увеличаващия се дял на 
живородените извънбрачни деца, които след средата на миналото десетилетие устойчиво са 
над половината от живородените47. По данни на системата „ТрансМонЕЕ“ само сред майките 

42 По данни на Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database - demo_find) – през 2011 г. средната 
възраст на майките при раждане в двете страни е 27,1 години – или 3 години по-ниска отколкото в останалите страни-членки през същата 
година (ЕС-25 – 30,1 години).

43 Източник: Евростат, 2013 г. и собствени изчисления
44 The Royal College of Midwives. Maternal Emotional Wellbeing and Infant Development. A good PracticeGuide for Midwives. UK, 2012
45 Ibid.
46 Soto, B. and Rey, T. Colombia: Challenges in Country-level Monitoring, Beatriz Londono and Tatiana Romero Rey in a Global World.- In Young, M. E. and 

Richardson, L. (eds).  Early Child Development: From Measurement to Action: A Priority for Growth and Equity. Washington D.C, 2007, 103-109.
47 За сравнение по данни на системата „ТрансМонЕЕ“, УНИЦЕФ, 2013 г. през 1989 г. децата, родени извън брака, са били с петкратно по-нисък 

дял – 11,4%.
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на възраст до 20 години живородените деца извън брака през 2011 г. са 93,3% или над 3 пъти 
повече в сравнение с 1989 г., когато са били 30,7%48.

В България равнищата на следродилна депресия остават все още недостатъчно изследвани и 
анализирани, поради което не се вземат в достатъчна степен предвид и при разработване на 
политики и програми, насочени към родителите и децата в ранна възраст. 

Не на последно място трябва да се отбележи значимостта на мерките и програмите за здрав-
но образование, които могат да повишат информираността и да насърчат  бъдещите родилки 
за здравословен режим на хранене и живот, предпазващ тях и плода им от рисковете по време 
на бременността и намаляващ неблагоприятните последици за здравето на децата и майките. 
Програмите за подобряване на майчиното здравеопазване могат да доведат до значителен 
ефект върху намаляване на детската смъртност. Така например Жак ван дер Гааг и Джи-Пън 
Тан49 подчертават, че реализирането на американската програма „Жени, бебета и деца“ е дове-
ла до намаляване на случаите на смърт на плода с 1/3. 

 

Хранене и рисково поведение

Храненето има голямо значение за физическото 
и двигателното развитие на малките деца, как-
то и за фо рмирането на техния интелектуален 
потенциал. 

Сред най-сериозните рискове за к огнитивното 
и езиковото развитие на децата до 2 години са 
железният и йодният50 дефицит, както и изоста-
ването в растежа поради недохранване. 

Изоставане в растежа е регистрирано при 6,6% 
от българчетата на възраст 0-5 години. Основ-
ните фактори, затрудняващи нормалното разви-
тие, включват: ниското образование на майката, 
ниските доходи на домакинството, несемейният 
статус на майката и тютюнопушенето по вре-
ме на бременността51. Изследванията в тази об-
ласт в България са спорадични и съдържат огра-
ничена информация за храненето и хранителния 
статус на децата, включително сред най-уязви-
мите групи.

Рисковото поведение и нездравословният живот 
по време на бременността увеличават риска от 
преждевременно раждане или раждане на дете с 
ниско тегло. Например, установена е в ръзката 
между тютюнопушенето или излагането на тютюнев дим и употреба на алкохол по време на 
бременността и ниското тегло при новородените и преждевременното раждане52. Този риск е 
особено висок за децата в България предвид широкия мащаб на разпространение на активното 
и пасивното пушене. Изследване на Евробарометър53 от 2012 г. поставя България на второ 
място сред ЕС-27 по разпространение на тютюнопушенето и на първо място по брой на пуша-

48 „ТрансМонЕЕ“, УНИЦЕФ, 2013.
49 Graag, J. and Tan, L. The Benefits of Early Child Development Programs. An Economic Analysis, World Bank, Washington, D. C., 1997, 3.
50 В България йодният дефицит е преодолян, включително чрез провеждането на информационни кампании и програми и приемането на 

нормативна база – вж. Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с ПМС № 23 от 
30.01.2001 г.

51 НЦОЗА. Национално проучване на храненето на кърмачета и деца до 5 годишна възраст и отглеждането им в семейството. УНИЦЕФ, 2009,  
88-91. (непубликувано)

52 D’Onofrio BM. Causal Modeling of Prenatal Smoking Effects. Wakschlag LS, topic (ed.) - In: Tremblay R. E, Boivin M., Peters R. Encyclopedia on Early Child-
hood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Child 
Development; 2011, 1-6. Available at: http://www.childencyclopedia.com/documents/DOnofrioANGxp1.pdf. стр. 3, март 2011.

53 Special Eurobarometer 385, Attitudes of Europeans Towads Tobacco, Report. 2012, 7, 74. Пушачите в България са 36% от населението, докато за 
ЕС-27 делът им е 28%. В България само 36% от пушачите са правили опит да откажат цигарите, докато делът на тези пушачи в ЕС-27 е 60%.
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чите, които никога не са опитвали да се откажат от нездравословния си навик. 

Вредно въздействие върху плода има и употребата на алкохол от бременните. Изследванията 
на т. нар. „алкохолен синдром при зародиша“ разкриват, че излагането на плода на въздействи-
ето на алкохол може да доведе до изоставане във физическото развитие и емоционални и пове-
денчески разстройства при малките деца, сред които нервност, раздразнителност, смущения 
на съня и затруднено адаптиране и общуване, включително с майката54.

Анемията, предизвикана от недостиг на желязо, може да въздейства отрицателно върху психо-
моторното, социалното и емоционалното развитие при малките деца и да повлияе негативно 
върху разгръщането на интелектуалния им потенциал.

В България 41,8% от децата на възраст 6-11 месеца са засегнати от различни форми на анемия, 
като при ромите този дял достига 61,2%. При децата на възраст от 1 до 4 г. анемията засяга 
25,8%, но при децата в ромските общности достига до равнища от 35,4%. Желязодефицитна 
анемия е установена и при всяка 4-та майка на кърмаче или малко дете (на възраст от 0 до 5 
години), като засегнатите от нея майки от ромски общности са 36,6%. Делът на майките от 
ромски произход, които имат деца от 0 до 5 г. и страдат от умерена или тежка форма на ане-
мия (6,1%) е над два пъти по-висок от средния за майките в страната (2,8%)55. 

Майчината кърма е незаменим източник на хранителни вещества за новороденото и кърмаче-
то и ползите от кърменето за здравето, както на майката, така и на детето, са установени 
от редица изследвания. Кърменето допринася и за изграждането на силна емоционална връзка 
между майката и д етето и им а положителен ефект върху развитието на познавателните 
умения56.

Предимствата на изключителното кърмене (прием само на майчино мляко) през първите 6-ме-
сеца от живота са добре известни и то се препоръчва от Световната здравна организация, 
както и от Европейската и Американската педиатрична асоциация. Въпреки това в България 
ретроспективното проучване сред майките на деца от 1-5 години сочи, че едва около 3% от 
кърмачетата са изключително кърмени на 4-5 месеца57. Практиката показва, че много от май-
ките прекъсват твърде рано кърменето поради липса на умения за поддържане на лактацията, 
ниска информираност за ползите от кърменето и липсата на подкрепа за кърмене от медицин-
ските специалисти и общността. 

Незадоволителното качество, липсата на разнообразие на храните и нередовното хранене на 
бременните крият сериозни рискове за развитието на плода. Високото равнище на парична 
бедност (22,3% за 2011 г.) в страната не позволява консумацията на достатъчно количество 
и качествена храна при част от бременните жени. Често при тях приемът на минерали (желязо 
и калций) и на витамини (витамин С, тиамин, рибофлавин и фолиева киселина) е нисък, което е 
свързано с повишен риск от вродени малформации при децата. 

Учене
Стимулиране на малките деца

В първите години след раждането детският мозък е програмиран да се учи от трупането на 
опит от досега с разнообразни „стимули“ – говорене, слушане, гледане, физически дейности, 
докосвания. За да научават най-много за света и да формират базисни неврални връзки и вериги 
най-малките деца се нуждаят от отношение на възрастните към тях, което включва отделяне 
на време за общуване, създаване на богатство от „стимули“ за учене от заобикалящата среда, 
отзивчивост към въпросите, търсенията и интереса на децата. Децата, лишени от това – 
например деца, отглеждани в институции без достатъчно грижи и стимули за развитие – се 

54 O’Connor M. A Socioemotional Functioning of Individuals with Fetal Alcohol Spectrum Disorders. O’Connor M., topic ed.- In: Tremblay R, Boivin M, Peters 
R, (eds.). Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strate-
gic Knowledge Cluster on Early Child Development; 2011:1-8. Available at: http://www.childencyclopedia.com/documents/OConnorMANGxp1.pdf, 
февруари 2011 г., стр. 3.

55 НЦОЗА. Национално проучване на храненето на кърмачета и деца до 5 годишна възраст и отглеждането им в семейството. УНИЦЕФ, 2009, 
88- 91. (непубликувано)

56 Engle, P. et al. Situation Analysis of Young Children in a Changing World. - In Britto, P. et al. (ed.). A Handbook on Early Childhood Development Research 
and its Impact on Global Policy, Oxford University Presss, 2007, 37.

57 НЦОЗА. Национално проучване на храненето на кърмачета и деца до 5 годишна възраст и отглеждането им в семейството. УНИЦЕФ, 2009, 
17. (непубликувано)
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наблюдава по-малък брой изградени неврални връзки в определени зони на мозъка, което води до 
нарушения в социалното и речевото им развитие58.

Пластичността на мозъка в първите години на детето позволява поемането на значителен 
обем информация. С течение на времето тази гъвкавост намалява, макар да не изчезва напълно. 
Това обяснява защо децата напредват значително по-бързо в усвояването на езика (вкл. и на 
втори език), ако с тях се комуникира достатъчно интензивно. До втората си година деца, чии-
то майки говорят активно с тях, имат до 8 пъти по-голям речников запас от връстниците си, 
на които майките не говорят достатъчно59. Родителите могат да допринесат за развитието 
на мозъка на малките деца, като осигуряват широки възможности за изучаване и откриване 
на заобикалящата среда и на разнообразни дейности – игри, четене на книжки, придвижване в 
пространството, осигуряване на книжки и предмети, с които децата могат да манипулират, 
и върху които да упражняват елементарни умения за контрол и т.н

За повишаване на речниковия запас на децата и цялостното развитие на езика голяма роля 
играе стимулирането на активните им действия с предметите. Стимулирането на ранните 
(дори до 12 месеца) движения и манипулации с предметите оказва влияние върху способността 
на децата да ги категоризират и съответно са предпоставка за развитие на символната функ-
ция и езиковото им развитие.

Емоционалните въздействия и качеството на взаимоотношенията с родителите също са из-
ключително важни. В етапа на ранното детство се формират и т.нар „некогнитивни умения“ 
и нагласи, които са ключови за процеса на учене и справяне на детето с образователния процес 
в училище, включително: упоритост, самоконтрол, любов към ученето, умение за решаване на 
конфликти и задържане на вниманието. Родителите имат най-важната роля за формирането 
на тези социално-емоционални умения у детето чрез осигуряване на подкрепа, сигурност, без-
резервна любов и покрепа на детската инициатива. 

Четенето и разказва-
нето на приказки, пее-
нето на песни и во де-
нето на разговори са 
форми на общуване на 
възрастните с децата 
в най-ранна възраст, ко-
релиращи с постигани-
те по-късно резултати 
в училище. Данните от 
изследването PIRLS60 
доказват наличие на 
значими дистанции по 
отношение на различ-
ните видове четивна 
грамотност при чет-
въртокласниците, кои-
то преди да постъпят 
в училище са общували 
по-често с родителите 
си, отколкото връстниците им, които не са имали шанс да получат достатъчно интензивни 
лични грижи от свои близки възрастни. Често липсата на такива форми на общуване са симп-
томатични за множество други проблеми, както в индивидуалното общуване с детето, така 
и като цяло в семейството: напр. прекалената заетост и често и продължително отсъствие 
на родителите от дома (вкл. заради икономическа миграция), твърде рано прекъснат отпуск по 
майчинство, живот в детски домове или седмични детски градини и др. 

58 Engle, P. Early Childhood Development: Why We Should Invest in the Health and Development of Young Children. The United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), 2011, 11.

59 Sparling, J., Ramey, C. and Ramey, S. The Abecedarian Еxperience.- In Young, M. E . and Richardson, L. (eds).  Early Child Development: From Measurement 
to Action: A Priority for Growth and Equity. Washington DC, 2007, 83.

60 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). 2011. 2013 TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston Col-
lege, and International Association for the Evaluation of Educational Achievement - http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html.
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Воденето на обикновен разговор или пеенето на песни, дори само понякога, има ефект върху 
развитието на децата. Връзката между традиционния модел на общуване между децата и тех-
ните близки чрез разказване на приказки и постиженията на децата в областта на четенето 
в по-късното детство е много голяма. Децата, чиито близки са им разказвали приказки, често 
имат с почти 20% по-високи резултати в теста за четивна грамотност в четвърти клас.

Данните за разпределението на времето при лицата, живеещи в брак или съжителство, чието 
най-малко дете е от 0 до 6-годишна възраст, показват, че възрастните отделят приблизител-
но 3 часа дневно за грижи за децата, но физическите грижи и наглеждането (1,47 часа) преобла-
дават над дейности като учене, четене и игра с децата (1,16 часа). Всъщност тези родители 
отделят с почти ед ин час повече (около 4 часа) за отглеждане на растения и животни и за  
разхождане и грижи за домашни любимци, отколкото за децата си61.

Публичните политики трябва да бъдат насочени към подпомагане на родителите и семейства-
та, като ги информират за тяхната ключова роля в този етап, както и към насърчаване на 
здравната превенция, здравословното хранене, осигуряването на добри жилищния условия и 
защита на децата от стрес и минимизиране на рисковете от институционализация, неглижи-
ране и насилие върху децата62. Много важна част от публичните стратегии за насърчаване на 

61 НСИ, Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. според възрастта на децата, http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.
php?p2=159&sp2=164.

62 Board on Children, Youth and Families, National Research Council and Institute of Medicine. The Science of Early Childhood Development, Summary of 
report From Neurons to Neighborhoods. National Academy Press, Washington, D.C., 2000, 9.

Зависимост между резултатите по 
четене в 4 клас и честота на четене 

на книги с детето вкъщи преди 
постъпването му в училище

Зависимост между резултатите по 
четене в 4 клас и честота на пеене 
на песнички с детето вкъщи преди 

постъпването му в училище

Зависимост между резултатите по четене 
в 4 клас и честота на разказване на приказки 

на детето от друг в семейството преди 
постъпване на детето в училище

Зависимост между резултатите по четене 
в 4 клас и честота на разговори с възрастен 

в семейството преди постъпване на 
детето в училище

Източник: PIRLS, 2013 International Association for the Evaluation of Edu-
cational Achievement (IEA), pirls.bc.edu, international database, собствени 
статистически анализи за България
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качествените грижи в семейна среда е предоставянето на разнообразни форми на обучение и 
подкрепа на родителите и други представители на семействата, в които растат най-малки-
те деца.

Заедно с това публичните политики могат да допринесат за осигуряване на повече време за 
общуване на родителите с децата, например чрез стимулиране на работодателите да осигуря-
ват гъвкаво работно време или работна среда, която да улеснява общуването между работе-
щите родители и децата им до 7-годишна възраст. 

 

Предучилищно образование

За да постигне целта за 95% обхват на децата в предучилищно образование до 2020 г., Бълга-
рия се нуждае от значително подобряване на обхвата на децата в качествени и подпомагащи 
развитието им форми на публично достъпни образователни услуги още в етапа на най-ранното 
детство. 

Към края на 2013 г. в страната функционират 770 самостоятелни детски ясли и яслени групи 
към обединените детски заведения с общо 30 120 места и 31 199 настанени  деца63. 

Броят на децата в детските градини през последното десетилетие бележи значителен ръст. 
Докато в началото на века са били обхванати около 200 000 деца, през 2012 г. техният брой 
надхвърля 235 000. 

Показателят за нетен коефициент на записване на децата в детските градини също се покач-
ва и през учебната 2012/2013 достига 82,1%. Въпреки това, в контекста на развитието на 
тенденциите за обхват на 3, 4 и 5 годишните деца в предучилищното образование в ЕС Бълга-
рия устойчиво заема позиции в последната третина на държавите-членки.6465

Дял записани в детска градина в съответната възрастова група

Възрастова 
група

Дял записани в съответната възрастова група Позициониране на България по т ози показа-
тел в рамките на ЕС към 2011 г.2007 2008 2009 2010 г. 2011 г.

3-годишни 63,2% 64,3% 66,5% 66,0% 73,1%
В първата половина на страните в ЕС с 
най-нисък дял на обхванатите

4-годишни 71,1% 71,7% 71,8% 73,4% 78,9
Пред Финландия, Гърция, Хърватска, Кипър, 
Румъния, Словакия, Литва и Полша64 

5-годишни 73,6% 76,1% 75,6% 76,0% 86,3%
Само пред Хърватска, Финландия, Литва, 
Румъния и Полша65 

63 НСИ, 2012, собствени изчисления.
64 Великобритания и Ирландия са изключени, тъй като значителна част от децата в тези страни постъпват в начален етап на училищното 

образование преди навършване на 5-годишна възраст.
65 Вж. предходната бележка за Ирландия и Великобритания. В този случай следва към тази група страни да се добави и Малта.

Източник: Евростат, 2013 г.
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Зад общите цифри за страната се крият съществени социални неравенства. Децата от по-
уязвими групи имат по-ограничен достъп до образование в ранна възраст. Според Национално-
то представително проучване „Равенството – Път към прогрес”, Институт „Отворено обще-
ство“, МТСП, 2011 г. в групата на 3 до 6 годишните деца българчетата, посещаващи детски 
градини, са почти два пъти повече от децата от ромски произход (съответно 55% и 31%). Лип-
сата на инфраструктура и финансовите бариери затрудняват достъпа до детски градини и на 
децата от селата. Докато сред 3-6- годишните деца, живеещи в градовете, в детски градини 
са записани почти 92%, сред връстниците им в селата почти всяко трето дете не посещава 
детска градина (29,4%).

Дялово разпределение на децата от 3-6 години и на записаните в детските градини 
3-6-годишни деца по видове населени места през 2011 г.

дял деца 3-6 г. в села в градове общо

в населените места 27,13% 72,87% 100,00%

в детски градини 22,28% 77,72% 100,00%

записани в детски градини от съответните населени места 70,60% 91,69% 85,97%

Източник: НСИ, Преброяване 2011 г., НСИ, Образование 2012 г., стр. 33

Трябва да се отбележи, че независимо от въвеждането на задължително предучилищно образо-
вание все още в него не са обхванати около 5% от 6-годишните деца и около 15% от навърши-
лите 5-годишна възраст.

Публичните форми за отглеждане и образование все още не се използват оптимално от ро-
дителите на деца в етапа на ранното детство. По данни на НСИ над 100 хил. незаети лица, 
полагащи грижи за деца до 14 г. в България, биха работили при наличие на подходящи (вкл. ка-
чествени) и достъпни услуги за децата66.

За родителите без възможност да ползват публични и частни форми на грижа за малки деца – 
ясли и детски градини – трябва да бъдат създадени условия, включително чрез промяна на нор-
мативната уредба, за предоставяне на по-разнообразни и гъвкави услуги (почасови и полуднев-
ни, ваучери за почасово използване на публични услуги за детските градини и алтернативни 
центрове и забавачки, поемане от страна на общините на част от разходите на родителите 
за частни детски градини), които да направят достъпа до качествени грижи в ранна детска 
възраст по-широк.

Сама по себе си запи сването в детски градини и ясли не е достатъчна за постигане на поло-
жителни ефекти за развитието на децата. Доклад на УНИЦЕФ, базиран на анализ на данни от 
изследването PIRLS67, показва наличието на статистически значимо влияние на посещаването 
на детска градина върху постиженията на четвъртокласниците, но само ако те са посещавали 
детска градина поне 1 година, като разбира се, позитивните ефекти нарастват при децата, 
посещавали детска градина по-продължителен период68. 

Качествената подготовка в предучилищна възраст е определяща за старта в училище и за ре-
зултатите на децата още в началния образователен етап. Така например, изследването PIRLS69  
разкрива наличие на значими разлики между децата, които са успели да покрият държавното 
образователно изискване за предучилищна подготовка70 и притежават умения за боравене с 
цифрите до 10 и имат необходимата подготовка за четене и писане. Децата, които преди да 
бъдат записани в училище въобще не познават българската азбука или цифрите до 10, е твър-
де вероятно при тестовете в четвърти клас да покажат с около 20% по-ниски резултати от 
тези, които преди да станат ученици са знаели всички числа до 10 и азбуката.

Все повече изследвания подчертават необходимостта достъпността до програмите за ран-

66 НСИ, 2013, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=2504#cont
67 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 2011, 2013 TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston Col-

lege, and International Association for the Evaluation of Educational Achievement - http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html.
68 Б. Захариев, И. Йорданов. Изследване на феномените на необхващане в училище. УНИЦЕФ, 2013, 57-60.
69 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 2011, 2013 TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston Col-

lege, and International Association for the Evaluation of Educational Achievement - http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html.
70 Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 чл. 4, т. 2 и Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 чл. 4, т. 1 към Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно 

възпитание и подготовка за Образователно направление „Математика“ и Образователно направление „Български език и литература“.
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но и предучилищно образование да бъде обвързана и с т яхното качество. Гарантирането на 
качеството на програмите за най-малките деца, както и предучилищната подготовка, изис-
кват и осигуряване на ефективен мониторинг и изследователски и аналитични предпоставки 
за непрекъснато подобряване на програмите за предучилищно образование. Предлагането на 
съобразени с възрастовите особености на децата и гъвкави по отношение на индивидуалните 
им потребности и потенциал програми, прилагани от висококвалифицирани екипи, е най-добри-
ят начин да бъдат преодолявани опасенията на родителите, че предучилищната подготовка е 
просто ранно започване на училище, което е неподходящо за децата и може да ощети пълно-
ценното изживяване на детството им. 

Бедност

Бедността има непряко, но съществено влияние върху рисковете за децата и техните се-
мейства. Един от примерите за в ерига от косвени въздействия, свързани с бедността, е 
по-високата вероятност бедните домакинства да живеят в сегрегирани квартали с висока 
концентрация на бедно население. От своя страна тези райони на населените места се харак-
теризират с лоши жилищни условия, пренаселеност, незаконни постройки, влошена публична 
инфраструктура, ограничен достъп до водоснабдяване и електрическо захранване – фактори, 
на свой ред обуславящи по-голям риск от заразни заболявания, наранявания, депресии и психични 
проблеми при родителите, различни форми на домашно насилие и др. с отражение върху грижи-
те за най-малките деца71. Тези вериги за опосредствано влияние на бедността, което в крайна 
сметка има значими последствия за децата, могат да бъдат разгледани и във връзка с ученето, 
храненето, социалната среда и т.н. Съществуващите данни и иследвания в междунроден ма-
щаб показват силна връзка между социално-икономическите условия и статус на родителите и 
разликите в развитието на децата.

Те показват комплексността на поражданите от бедността предизвикателства, както и тях-
ната мащабност и сила на въздействие. Така например, като косвен индикатор за бедност 
може да бъде разглеждана заетостта на родителите. Липсата на работа на един от роди-
телите може да има силен отрицателен ефект върху доходите на домакинството. От друга 
страна ниските доходи се отразяват на достъпа на децата до детски градини, както и на въз-
можността на родителите да осигурят учебни помагала и благоприятни условия за домашна 
подготовка и др. 

Основните индикатори, свързани с бедността, свидетелстват за нейното широко разпрос-
транение при децата и семействата с деца в България.

През 2011 г. делът на децата до 6 години, живеещи в риск от бедност е 27,9% и надхвърля с 
почти 6 процентни пункта общия дял на бедните в страната72. Сред децата във възрастова-
та група 0-18 г., живеещи под прага на бедност 22,9% (или 4 от всеки 5 бедни деца), са били в 
бедност в продължение на поне 3 от последните 4 години73.

През 2011 г. делът на децата в България, които живеят в материални лишения, е 60,4%. Този 
дял е по-висок от средния за страната, почти три пъти по-висок от средния за Европейския 
съюз и най-висок сред 28-те страни-членки74.

По всеки един от тези индикатори България, заедно с Румъния, регистрира най-негативни ре-
зултати сред страните в ЕС през 2011 г.

 

71 Wachs. Т. and Rahman, A. The Nature and Impact of Risk and Protective Influences on Children’s Developemnt in Low-Income Countris.- In Britto, P. et al. 
(eds). A Handbook of Early Childhood Development Research and its Impact on Global Policy, Oxford University Press, 2012, 94.

72 Евростат, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, ilc_li02.
73 Евростат, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, tessi022.
74 Евростат, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, tessi082.
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Физическа среда
Пренаселеност

Изследванията показват, че пренаселеността в дома увеличава риска от предаване на заразни 
заболявания, нереализиране на пълния набор и цикъл на имунизации, недохранване, насилие между 
възрастните в семейството, прилагане на наказания от родителите, както и депресия при 
майките75 – фактори, влияещи върху развитието и здравето на децата.

По този показател благосъстоянието на значителна част от най-малките деца в България е 
застрашено. Почти 50% от населението в страната живее в пренаселени домове. Пренаселе-
ността е още по-голяма в домовете, в които живеят деца на възраст до 6 години – през 2011 
г. почти 2/3 от децата ненавършили 6 години живеят в пренаселени домове76. Всяко четвърто 
от децата от 0 до 6 години живее в жилище, което освен че е пренаселено, е с течащ покрив, 
твърде тъмно или без баня и тоалетна77. Дяловете и по двата показателя сред най-малките 
българчета са три пъти по-високи от средните за ЕС-27, като само Румъния е в по-неблагопри-
ятна позиция от страната ни. 

За децата пренаселеността означава липса на собствено пространство и място за игра – клю-
чов фактор за развитието на детето през периода на ранното детство. Пренаселеността и 
лошите материални условия влошават комуникацията в семейството, включително общува-
нето с децата и – заедно с други аспекти на бедността и материалните лишения – създават 
потенциал за конфликт.

Местоживеене, жилищни условия и санитарно-хигиенни стандарти

Местоживеенето и жилищните условия имат решаващо значение по отношение на здравослов-
ния начин на живот на подрастващите и достъпа им до здравна помощ. 

Макар делът на децата в етапа на ранното детство, които живеят в градовете, да се увели-
чава с всяко ново поколение, все още значителна част от най-малките деца – всяко четвърто 
дете от 0 до 7 години – живее на село. Често при нужда в тези населени места не може да бъде 
осигурен своевременен достъп до спешна помощ, особено за по-отдалечените от тях и през 
зимата. 

75 Thoedore, D. and Rahman, A.The Nature and Impact of Risk and Protective Influences on Children’s Developemnt in Low-Income Countris.-In Britto, P. et al 
(eds.).  Handbook of Early Childhood Development Research and its Impact on Global Policy, 2012, 94.

76 Евростат, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, ilc_lvho05a.
77 Евростат, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, ilc_mdho06a.
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Дял на децата по местоживеене

Възраст в навършени години Дял в градовете Дял в селата

0 74,7% 25,3%

1 73,8% 26,2%

2 73,8% 26,2%

3 73,6% 26,4%

4 73,2% 26,8%

5 73,1% 26,9%

6 71,5% 28,5%

7 71,7% 28,3%

Броят на хората, живеещи в лоши жилищни условия, също е висок: в почти 10% от обитаемите 
жилищата няма баня, над 340 000 жилищни сгради са построени от кирпич (11,2% от жилищ-
ните сгради), камък (3,8%) или други материали, различни от панели и тухли (1,6%); 7,6% о т 
жилищата са лишени от вътрешен водопровод, а в 3,5% от жилищата изобщо няма водопро-
вод, в други 3,4% липсва какъвто и да било източник на водоснабдяване; приблизително 1/3 от 
жилищата не са свързани с обществена канализация.

Заедно с това трябва да се подчертае, че липсата на жилищна политика, ориентирана към 
осигуряване на по-голям достъп до социални жилища, затруднява достъпа на нуждаещите се 
социално слаби семейства с малки деца до легални и сигурни жилища. 

Делът на използваните жилища-публична собственост в България през последните 25 г. нама-
лява почти 7 кратно – от 16,2% на 2,6% от обитаваните жилища в страната78.

Целевите помощи за наем, отпускани за лица от уязвимите групи, вкл. самотни родители, също 
са изключително ограничени и не са съобразени с пазарните стойности. За периода януари - 
декември 2012 г. средномесечно са подпомагани 205 лица с обща сума в размер на 84 526 лв.79

 

78 Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., Том 2. Жилищен фонд/Книга 2. Жилища, НСИ 2012, 23.
79 Агенция за социално подпомагане, Отчет за дейността на АСП за 2012 г., стр. 4, http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20

OTCHET%20ASP%20-%202012.pdf.

Източник: НСИ, Преброяване 2011 г.



27

Социална и семейна среда

Отзивчивата и стимулираща семейна или общностна среда е жизнено важна за пълноценното 
развитие на детето. Значимият възрастен осигурява на детето емоционална опора, позволява 
му да развие чувство за сигурност и помага за ученето, като говори, пее, играе, отговаря на 
сигналите на детето. 

Данните от проучванията показват, че децата от 0 до 6 години общуват и получават грижи 
главно от родителите си – почти 2/3 от децата в тази възрастова група прекарват по-голя-
мата част от деня с бащите и майките си. Следват грижите, предоставяни в публични инсти-
туции като ясли и детски градини, като всяко 5-то дете прекарва голяма част от времето си 
в тях. Всяко десето дете от тази възрастова група обаче най-често общува с баби/дядовци, 
като ролята на тези роднини расте с нарастването на трудовата миграция, продължителнос-
тта на работното време и ангажиментите на родителите на повече от едно работно място 
през последните години. 

 

Сред факторите, които могат да имат отрицателно въздействие върху развитието на дете-
то, е видът заетост на родителите. Така например качеството на общуване между майката и 
детето през първите години може да бъде влошено при продължително отсъствие на майката 
или при заетост, в която има нощни смени. Стимулирането на малките деца е значително 
затруднено и в случаите, когато семейството е непълно и липсва допълнителна подкрепа от 
близки за отглеждане на детето, а освен това бедността сред семействата с един родител е 
значително по-разпространена поради по-ниското заплащане на жените. 

Изследванията за развитието на децата показват и наличие на силна правопропорционална 
връзка между образователното равнище на родителите и напредъка на техните деца в ранна 
възраст. По-високото образование на родителите предполага наличие на повече литература 
в дома, повече познания (вкл. педагогически), повече възможности за достъп до разнообразни 
учебни пособия, книжарници и други форми за насърчаване на любопитството на детето. 

В семействата, в които най-високото образование на поне един от родителите на деца от 4 
до 6 години е висше, има по-голяма вероятност децата да бъдат записани в детска градина, 
докато вероятността деца от същата възрастова група, но от домакинствата, в които ро-
дителите имат по-ниско завършено образование, да посещават детска градина, е значително 
по-малка. 

 

Източник: “Многоцелево 
проучване на домакинствата 
в България”, юни 2007 г. 
– ББСС „Галъп”/Световна 
банка/Институт “Отворено 
общество” – София
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Много изследвания показват, че комбинацията от липсваща или силно влошена семейна среда 
и бедна и недостатъчно дружелюбна социална среда увеличава значително риска за децата. Де-
цата без семейства, останали на улицата, или попаднали в институции, са сред най-рисковите 
групи.

През 2012 г. дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са издали 1 913 заповеди за нас-
таняване на дете в специализирана институция. Общият брой на настанените в институции 
след 2001 г. е н амалял трикратно и през 2012 г. е 4 1 22 деца. Броят на децата в Домовете 
за медико-социални грижи, в които се отглеждат деца от 0 до 3 годишна възраст (здрави и с 
увреждания, като някои деца с увреждания остават до 7 годишна възраст), също намалява зна-
чително, макар и с по-бавни темпове и към 31.12.2012 г. е 1 57880. 

Има много изследвания, показващи, че при децата в ранна възраст, които се отглеждат в ин-
ституции, съществува по-голяма вероятност от проблеми в р азвитието: влошено здраве, 
изоставане във физическото и умственото развитие и трудности в установяването на емо-
ционална привързаност81. Заедно с това трябва да се подчертае, че тези отрицателни ефек-
ти могат да бъдат преодолени, ако децата намерят своевременно необходимата качествена 
грижа в приемни или осиновителски семейства, или успеят да се реинтегрират в родните си 
семейства.

Степента на въздействие на описаните предизвикателства в ключовите области на ранното 
детско развитие зависи от редица контекстуални фактори като например продължителнос-
тта на излагане на риск, интензивността на проява на риска, както и от комбинацията и 
взаимодействието между рисковете и механизмите за тяхното преодоляване и превенция. Не 
на последно място техните ефекти върху развитието на най-малките деца са в пряка зависи-
мост от характеристиките на семейната среда,  общностните ресурси и публичните полити-
ки за подкрепа на децата и семействата.

80 ДАЗД, Ефективност на системата за закрила на детето, 2012 г. http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/.
81 Браун, К. Вредите от отглеждане в институция през ранното детство. Спасете децата. Публикувано от УНИЦЕФ България, 2009.

Източник: “Многоцелево проучване на 
домакинствата в България”, юни 2007 г. – 
ББСС „Галъп”/Световна банка/Институт 
“Отворено общество” – София
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ПОЛИТИКИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Родителите и семейството могат не само в най-голяма степен да гарантират благосъстоя-
нието на децата, но и носят първостепенна отговорност за създаването на оптимални въз-
можности за разгръщането на техния пълен потенциал. В зависимост от благосъстоянието 
на семействата, те в различна степен се нуждаят от подкрепа от страна на общността, 
обществото и публичните политики, за да могат да осигурят най-благоприятните условия за 
развитие на децата. 

Кратък преглед на националните политики

В България са разработени и се изпълняват политики, програми и услуги, ориентирани към де-
цата в най-ранна възраст във всички ключови области: подобряване на майчиното и детското 
здраве, образование и грижа, подобряване на храненето, подкрепа на родителите и семейства-
та, осигуряване на майчинството/бащинството, социално подпомагане и закрила на децата и 
семействата. Голяма част от политиките се прилагат в съответствие с добре разработена 
нормативна база и стратегически документи в съответните сектори: здравеопазване, обра-
зование, социална закрила, трудова заетост и закрила на детето. 

Въпреки това в страната все още няма единна стратегическа рамка, насочена специално към 
ранното детско развитие. Най-често мерките и програмите, които имат отношение към ран-
ното детство са част от общите политики (или политиките за деца до 18 годишна възраст) 
за социално подпомагане, закрила, образование и здравеопазване. По този начин обаче, те не 
отчитат в достатъчна степен специфичните нужди на децата и семействата в етапа на 
ранното детство, за да им осигурят съответната специфична подкрепа.

Същевременно липсва достатъчна координация и с ъгласуваност между различните секторни 
политики, както на ниво планиране, така и на ниво предоставяне на услуги. Отделните сектор-
ни политики самостоятелно не са в с ъстояние  да отговорят на нуждите на семействата 
от подкрепа и да гарантират пълноценното развитие на децата в р анна възраст, особено 
на децата от уязвими семейства. Комплексните предизвикателства пред най-малките деца и 
близките им, както и техните разнообразни потребности, изискват прилагането на цялостни 
и интегрирани междусекторни мерки. 

Разделянето на отговорностите за децата в различите възрастови етапи на ранното дет-
ство между системите на здравеопазване и образование, допълнително затруднява прилагане-
то на интегриран подход към детето още от раждането. По своето съдържание секторните 
политики не винаги отчитат различните потребности на децата и необходимостта да се 
насърчават всички области на детското развитие – социално, емоционално, интелектуално 
и физическо. Например, здравните грижи за малките деца не се фокусират в достатъчна сте-
пен върху осигуряването на психичното здраве и подкрепата за създаване на среда, която да 
стимулира ранното учене при децата още от първите месеци на живота, включително чрез 
програми за развиване на родителски умения. 

Отражение на тези предизвикателства пред политиките на структурно-организационно рав-
нище е фактът, че в България няма специализиран орган или институция, с правомощия да ко-
ординира разработването, прилагането, мониторирането и оценката на политиките за ранно 
детско развитие и стратегическо насочване на ресурсите. Това затруднява постигането на 
синергия и пр иемственост между отделните секторни политики, както и поср ещането на 
комплексните потребности на най-уязвимите деца и семейства. 

Необходимо е да има планове за действие с ясно разпределени отговорности, целеви показате-
ли и индикатори за интегрирани политики и интегрирано предоставяне на услуги в областта 
на ранното детско развитие, което ще даде възможност за съсредоточаването на публичен 
финансов ресурс в подкрепа на децата и семействата. В рамките на съществуващите инсти-
туции все още липсват длъжностни характеристики, стимули и административен капацитет 
за постигането на оперативна координация на междусекторните политики за ранно детско 
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развитие и за осигуряването на синергия на услугите. Недостатъчно ефективна е хоризонтал-
ната и вертикална междуинституционална координация.

Все още разпределението на средствата за ранно детско развитие се основава до голяма сте-
пен на инерционното прилагане на историческия принцип на бюджетиране на публичните услу-
ги, допълван с частично програмно финансиране. Този подход не позволява устойчиво (средно- и 
дългосрочно) планиране на бюджетни линии, ориентирани към постигане на конкретни цели, 
индикатори и стандарти по отношение на малките деца. 

До голяма степен възможностите за планиране са ограничени от липсата на статистически 
данни за захранване на политиките с аналитична информационна база – в т.ч. от съществува-
щия дефицит на дезагрегирана информация (за ключови индикатори, вкл. финансови) по възрас-
тови групи и подгрупи.

На равнището на институциите, пряко ангажирани в работата с най-малките деца и техните 
семейства, не съществуват достатъчно механизми за гарантиране на качество на предос-
тавяне и стандарт на интегрирани публични и частни услуги. Не се прилагат в достатъчна 
степен и програми за насърчаване на организационното развитие на институциите, предос-
тавящи услуги за деца в периода на ранното детство, както и за осигуряване на  продължаващо 
обучение на професионалистите.

Важна характеристика на политиките, програмите и мерките е тяхната ориентираност към 
специфичните потребности на децата в риск и техните семейства. Най-малките деца от уяз-
вимите групи са изправени пред множество взаимноусилващи се рискове, които семействата 
не са в с ъстояние да преодолеят сами. Въпреки че в България са приети редица документи и 
нормативни актове за социална закрила, деинституционализация и интегриране на децата с 
увреждания, все още публичните политики не са в с ъстояние да гарантират в пълна степен 
преодоляването на редица рискови фактори (бедност, изоставяне на деца в институции, равен 
достъп до образование и здравеопазване и т.н.) за големи групи деца и семейства.

Необходимо е да се засили превантивната роля на социалната политика за преодоляване на бед-
ността, като основен рисков фактор за оптималното развитие на децата. Все още ефектът 
на социалните трансфери за намаляване на бедността остава един от най-ограничените сред 
държавите-членки на ЕС82. 

Сред ключовите предизвикателства  по отношение на децата от уязвимите групи е наличието 
на финансови и други бариери за достъп до услуги за ранно детско развитие (включително в яс-
лени групи, в детски градини и дори в задължителна предучилищна подготовка), редуцираната 
мрежа от институции и услуги за ранно образование, която ощетява децата и семействата 
от географски отдалечени и социално маргинализирани групи, непълният обхват от здравната 
система на бременни жени и затрудненият достъп до превантивни здравни грижи.

 

82 По данни на Евростат през 2011 г. социалните трансфери в България са намалили бедността само с 4,8 процентни пункта – от 27,1% на 
22,3%. В ЕС-27 единствено в Гърция социалните трансфери имат по-нисък ефект върху бедността – 3,4%. Евростат, 2013 г. http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database - tesov252; tsdsc280.



31

Към нов подход към ранното детство в България

Семейството може да предостави най-благоприятната среда за пълноценното развитие на 
децата. Публичните политики не могат да отменят родителите и близките в г рижата за 
децата, но могат да им осигурят подкрепа в зависимост от трудностите и нуждите им. Пре-
дизвикателствата, пред които е изправена страната ни днес по отношение на благосъстоя-
нието на децата обаче, ясно показват необходимостта от засилване на националните усилия 
за насърчаване на ранното детско развитие.

Първа стъпка в тази насока е повишаване на разбирането за значимостта на благосъстоя-
нието на децата през ранното детство за цялостното социално-икономическо развитие на 
страната и обществото и утвърждаването на подкрепата за ранното детско развитие, като 
политически приоритет на местно и национално равнище. Ключов фактор е и повишаването 
на информираността на всички родители за решаващото значение на този период от живота  
за бъдещето на детето и за възможността да осигурят най-добър старт чрез позитивно, от-
говорно и компетентно родителство.

Необходимо е да се направи преглед и преосмисляне на съществуващите политики в светлина-
та на съвременните разбирания и научни данни за ранното детство, както и на националните 
предизвикателства. Пълноценното интелектуално, физическо, социално и емоционално разви-
тие на децата още от раждането може да бъде осигурено само от цялостностна национална 
политика, основана на  единна визия и стратегия за гарантиране благосъстоянието на всяко 
дете в България. В сърцевината на промяната е възприемането на единен интегриран подход и 
междусекторно и междуинституционално сътрудничество на национално, регионално и мест-
но равнище, които да гарантират обхвата, синергията и приемствеността на разработвани-
те мерки, а заедно с това и тяхната ефективност и ефикасност.

Укрепването на усилията за подобряване на грижата за децата в ранна възраст налага създава-
нето на специализирана структура/орган с ясноопределени и ресурснообезпечени правомощия 
за координиране на националните усилия и утвърждаването на ранното детско развитие като 
приоритетна област на националните публични политики. 

Необходимо е създаването и прилагането на интегрирани стандарти за предоставянето на 
комплексни и цялостни услуги за ранно детско развитие. Стъпка в тази насока може да бъде до-
пълването на здравните грижи в детските ясли и здравните услуги с дейности за насърчаване 
на ранното учене при най-малките деца. Заедно с налагането на стандартите – с оглед пости-
гане на по-добър обхват на услугите за децата, семействата и общностите – е н еобходимо 
осигуряването на гъвкавост на формите и пътищата за тяхното постигане – в семействата, 
в общностите центрове, в детските ясли и градини и др. – при спазването на минималните 
изисквания и предоставяне на подкрепа за изпълнението им, включително чрез инвестиции в 
консултации, квалификации на професионалисти и знания и умения на родителите и разрабо-
тване и изпълнение на програми за укрепване на родителските умения. От особена важност е 
засилването на усилията за насърчаване и развитие на родителските умения.

Повишаването на дела на разходите за ранно детско развитие (включително с оглед премах-
ването на финансовите бариери за достъп до интегрирани услуги за ранно детско развитие) 
и проследяването на тяхната ефективност, въз основа на стратегическо и оперативно пла-
ниране, е необходимо условие за практическото и резултатно изпълнение на политиките за 
ранно детско развитие и изключително ефективна инвестиция с висока добавена стойност в 
бъдещeто на всяко дете, на общностите и на нацията.
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