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ЗЖ  Защитени жилища
ЗИХУ  Закон за интеграция на хората с увреждания
ЗУБ  Закон за убежището и бежанци 
ЗЧРБ Закон за чужденците в Република България 
ИАМО Изпълнителна агенция „Медицински одит“  
ИКОСОК  Икономически и социален съвет на ООН 
ИКТ  Информационни и комуникационни технологии
ИЧР  Индекс на човешкото развитие 
КООНПД  Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на детето  
КПД Конвенцията за правата на детето 
КЦ Кризисен център 
МВР Министерство на вътрешните работи 
МЗ Министерство на здравеопазването 
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ООН Организация на обединените нации 
ОП Оперативна програма 
ОП РЧР Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 
ОС Общо събрание 
ПВР Съвет по правосъдие и вътрешни работи 
ПЖ Преходни жилища 
РИО Регионален инспекторат на образованието 
РПУ Районно полицейско управление 
РЦЗ Регионален център по здравеопазване 
СД Съвет на децата 
СЗО Световна здравна организация 
СИ Социални институции 
СОП Специални образователни потребности 
СПИ Социално-педагогически интернат 
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СУРТ Социални услуги от резидентен тип 
ТЕЛК Териториална експертна лекарска комисия
ЦИЕ Централна и Източна Европа 
ЦИОО Център за информационно осигуряване на образованието 
ЦКОКУО Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 
ЦУР Цели за устойчиво развитие
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ВЪВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ
Докладът съдържа преглед и анализ на данни, причинно-следствени връзки и ключови пробле-
ми, които засягат живота на децата в България. Анализът на ситуацията и факторите, влияещи 
върху реализацията на правата на децата, както и взаимоотношенията между тези фактори, 
идентифицираните нужди и пропуски,  заключенията и препоръките са основани на проучвания 
и изследвания, данни от националната статистика и международни статистически и изследова-
телски организации, както и информация от административни източници и регистри и доклади. 
Те дават възможност за анализ на ситуацията на децата и жените в страната, идентифициране 
на основните предизвикателства и възможности и разработването на препоръки за действия 
от страна на националните партньори. Въпреки усилията за събиране на информация, остават 
сфери, за които няма надеждни данни, както и области, за които данните са непълни или липс-
ват изцяло. 

Методологията на анализа включва преглед на официални статистически данни, ключово за-
конодателство, стратегически документи и изследвания. Проведени са срещи и консултации с 
експерти от НСИ и основни партньори. Анализът включва и преглед на напредъка при изпълне-
ние на основни препоръки в сферата на правата на децата. Където информацията позволява, 
анализът се фокусира върху уязвимите групи деца и семейства. 

Процесът по изготвяне на анализа беше осъществен в периода 2015-2017 година, като основ-
ните данни са актуални към края на 2016 година. Анализът ще бъде актуализиран периодично 
с цел проследяване на напредъка и тенденциите в отделните области. 

Подготовката на този документ не би била възможна без активния принос и помощ от експерти 
от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и на-
уката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Минис-
терството на правосъдието, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за 
закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за бежанците, 
Омбудсмана на Република България, Националния център за обществено здраве и анализи, 
Националния статистически институт и други ключови партньори.

НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И КЛЮЧОВИ ТЕНДЕНЦИИ
България е страна с по-висок среден доход и държава членка на Европейския съюз (ЕС) от 
2007 г. Населението в края на 2016 г. е 7 101 859 души1, като децата на 0-17 навършени го-
дини са 1 194 454, или 16,8% от населението на страната. Данните от последното преброя-
ване (2011 г.) сочат, че основните етнически групи са: българи 84,8%, турци 8,8% и роми 4,9% 
(325 343 души). Стойността на Индекса на човешкото развитие (ИЧР) на България за 2014 г. е 
0,7822, което поставя страната в групата на държавите с висока степен на човешко развитие и 
я нарежда на 59-то място измежду 188 държави и територии.

Въпреки макроикономическата стабилност, България все още се стреми да постигне стандарти-
те на ЕС в социално-икономическото развитие и социалното сближаване. Доходът на глава от 
населението е едва 47% от средния за ЕС и е най-нисък в ЕС3. Коефициентът на Джини от 37,0 
(след социалните трансфери) е сред най-високите в ЕС, което показва значителни неравенства 
в доходите и слабо въздействие на социалните плащания. Според изследването „Социално 

1 http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2016_722R06L.pdf.
2 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices#Relative_

volumes_of_GDP_per_capita.
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включване и условия на живот“ на EU SILC почти половината от българските деца - 43,7%4 или 
527 200 деца живеят в риск от бедност или социално изключване. Особено уязвими са живее-
щите в бедни домакинства, в семейства с повече от 3 деца или само с един родител, децата от 
ромската и турската етнически групи, непосещаващите училище, децата с увреждания, живее-
щите в отдалечени селски райони или в регионите с ограничена възможност за заетост, децата 
от мигрантски и бежански семейства (и особено непридружените и разделените от семействата 
си деца) и децата в резидентна грижа.

За последните 14 години коефициентът за детска смъртност в България е спаднал почти двой-
но. Той остава обаче два пъти по-висок от средния в ЕС, а в някои части на страната смъртност-
та сред децата до 1 г. е почти 3 пъти по-висока от средната за страната (6,3 на 1000 живородени 
през 2016 г.). Въпреки устойчивата тенденция на намаление, смъртността сред новородените 
деца продължава да е по-висока от средната за ЕС (неонаталната смъртност в България през 
2015 г. е 4,00 на 1 000 живородени в сравнение с 2,52 на 1 000 за ЕС), което налага допълни-
телни мерки за подобряване на достъпа и качеството на грижите по време на бременността, 
раждането и следродилния период.пълноценно. 

9,5% от живородените деца са родени от подрастващи момичета на възраст под 20 години5, а 
в някои региони процентът е дори по-висок. Относителният дял на абортите при младите жени 
на възраст под 20 години е 36,7 на 100 живородени от жени в същата възрастова група6. Основ-
ните причини за бременност и аборти в юношеската възраст са свързани с вредни социални 
норми в някои общности, ранно начало на сексуален живот и рисково сексуално поведение в 
условията на недостатъчно здравно образование в училищата и липса на достъп до съобразе-
ни с младите хора услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве. Така например 
40% от 15-годишните момчета и 20% от момичетата признават, че вече са имали полов акт, но 
едва 56% от момичетата и 66% от момчетата са използвали презерватив при последното си 
полово сношение7.

През 2015 г. девет от десет деца на 5 и 6 години са записани в системата на образованието. При 
3- и 4-годишни деца, обаче, едно от четири не посещава детска градина8 и според наблюдения-
та по-голямата част от незаписаните деца са от най-уязвимите групи. През учебната 2015/2016 
г. от начално и основно образование са отпаднали почти 15 хил. деца9. Същевременно делът на 
публичните разходи за образование в България остава трайно сред най-ниските в ЕС – между 
3,7% и 4,2% от БВП в периода 2012 – 2014 г.10.

Запазва се и неравенството между децата от различни етнически групи. 45% от децата от ром-
ски произход не посещават предучилищно обучение или детска градина, а 15% не посещават 
училище11. Счита се също така, че едва около половината от децата с увреждания са интегри-
рани в общообразователната система, като около 8000 деца с увреждания не посещават учи-
лище12. Основните бариери пред достъпа до образование са свързани с бедността и невъзмож-
ността на родителите да заплащат скритите разходи за образование, ниското образование на 
родителите, тежко здравословно състояние, недобро владеене на официалния език, предраз-
4 http://www.nsi.bg/en/content/8288/social-inclusion-and-living-conditions.
5 Данните са за 2015 г., Национален статистически институт, Статистически годишник 2016 на www.nsi.bg 
6 Данни за 2014 г., база данни “ТрансМоне”
7 WHO, 2016, “Growing up unequal: gender and socio-economic differences in young people’s health and wellbeing”. Health and behaviour in 

school aged-children (HBSC) study [Международен доклад на СЗО „Израстване в неравенство: Различия в здравето и благополучието 
на младежите според пола и социално-икономическия статус“. Изследване „Здраве и поведение на децата в училищна възраст“, 
2016 г.]

8 Национален статистически институт, 2016 г., http://www.nsi.bg/en/content/4802/group-net-enrolment-rate-children-kindergartens-
statistical-zones-statistical-regions

9 Национален статистически институт
10 Евростат, 2012 г.
11 Положението на ромите в 11 държави членки на ЕС – Преглед на резултатите от проучването, Агенция на Европейския съюз за 

основните права, 2012 г. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2109-FRA-Factsheet_ROMA_BG.pdf
12 Оценка въз основа на данни от Агенцията за социално подпомагане и базата данни TransMONEE
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съдъци и дискриминационни нагласи към етническите малцинства13. Учебните резултати също 
са под очакванията и под средното ниво за страните от ОИСР, като България е на 45-о място от 
72 държави, участвали в Програмата за международна оценка на учениците (PISA), а над 40% 
от децата са функционално неграмотни по четене и математика.

През последното десетилетие България постигна впечатляващ напредък в реформата на сис-
темата за грижи за детето и по-специално в гарантирането на правото на детето да живее в 
семейна среда. Броят на децата в институции от стария тип е намалял от 7 587 през 2010 г. 
на 1 232 през юни 2016 г. В съответствие с амбициозната Национална стратегия „Визия за де-
институционализация на децата в Република България” всички институции за деца с умствено 
увреждане и почти половината от Домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години са 
закрити. Броят на децата до тригодишна възраст в институционална грижа е намалял драстич-
но до 467 през юни 2016 г. (в сравнение с над 3 000 през 2010 г.). Този напредък е резултат от 
създаването на развита мрежа от приемни семейства и алтернативни грижи за деца от семеен 
тип. Една трета от отглежданите в приемна грижа деца (766 от 2 312 към септември 2015 г.) са 
на възраст до 3 години, а повече от 6 000 деца са настанени в семейства на близки и роднини.

Независимо от този напредък, всяка година много деца продължават да бъдат разделяни от се-
мействата си.14 Децата от маргинализирани общности и тези с увреждания са с най-висок риск да 
бъдат разделени от семействата си. Основните причини са липсата на качествени услуги за деца 
и недостатъчни ресурси за подкрепа на семействата. Други фактори, които водят до разделяне 
на деца от семействата им, включват стигма и предразсъдъци, ранни бременности, а в някои 
ромски общности и детски бракове15. Приетият през октомври 2016 г. актуализиран План за дейст-
вие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата“ 
2016-2020 г. формулира стъпки за продължаване на реформата в системата за грижи за детето 
и поставя по-силен акцент върху предотвратяване на разделянето на деца от семействата им.

След приемане на Закона за закрила на детето през 2000 г. България изгради система за закри-
ла на детето, която работи и по превенция, идентификация и реакция при случаи на насилие 
над деца. Телесното наказание е забранено в Закона за закрила на детето, Семейния кодекс 
(2009) и Закона за предучилищното и училищното образование (2015). През февруари 2017 г. 
Министерският съвет одобри Национална програма за превенция на насилието и злоупотре-
бата с деца, но насилието над деца продължава да бъде сериозен проблем. Неотдавнашни 
изследвания посочват, че определящите фактори са високите нива на обществена търпимост 
и приемане на насилието, както и слабото разбиране на някои нови форми на насилие, като 
сексуална онлайн злоупотреба и експлоатация на деца. Почти 68% от родителите приемат из-
ползването на „насилие в разумни граници“ като средство за дисциплина, като в същото време 
има само няколко програми в страната за подкрепа на родители за използване на ненасилстве-
ни възпитателни мерки. През 2015 г. отделите за закрила на детето са получили 3741 сигнала 
за насилие над деца и са отворили 957 случая след проверка. Регистрираните случаи касаят 
основно тежки форми на насилие в семейството, но се счита, че повечето случаи на насилие 
остават недокладвани и недокументирани. 

Процентът на осъдените за насилие е много нисък, а децата в България все още не могат да 
потърсят и да получат справедлива, навременна и ефективна правна защита, когато са нару-
шени правата им. С Националния координационен механизъм за противодействие на насили-
ето над деца се подобри междусекторната координация на политиките, но случаите, по които 
работят мултидисциплинарни екипи, са много малко. Според анализ на УНИЦЕФ16 причините 

13 Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище, УНИЦЕФ България, 2013 г.
14 2 900 деца към септември 2015 г. Източник: Агенция за социално подпомагане.
15 Източник: Изследване на УНИЦЕФ за причините за изоставяне на деца и настаняването им в институция за деца в България, Аген-

ция за социално-икономически анализи ООД, 2010 г.
16 „Анализ на определящите фактори и теория на промяната, свързани с насилието срещу деца в България“ https://www.unicef.bg/

assets/PDFs/_/Analysis_and_Theory_Violence_BG.pdf 
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за недостатъчно адекватната реакция на насилието са липсата на ефективен механизъм за 
разпознаване и съобщаване на случаите на насилие; липсата на практика и механизми за съ-
образяване с най-добрия интерес на детето; слабото междусекторно сътрудничество между 
системите на здравеопазването, образованието и социалните услуги; недостатъчния капацитет 
на мултидисциплинарните екипи и липсата на обучени специалисти от системата за закрила на 
детето, полицията и правосъдната система.

От 2011 г. правителството предприе инициативи за реформиране на системата за детско пра-
восъдие и подобряване на достъпа на децата до правосъдие. Основният акцент в този процес 
е върху най-уязвимите групи деца в контакт със съдебната система: децата в конфликт със 
закона, децата под минималната възраст за наказателна отговорност, извършилите статусни 
нарушения деца, децата - жертви и свидетели на насилие и престъпления. Важна стъпка към 
въвеждането на цялостен подход за детско правосъдие са проектът на нов закон в областта 
на детското правосъдие и инициираните от Министерството на правосъдието и подкрепени от 
УНИЦЕФ изменения и допълнения в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс. Про-
ектът на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки 
на непълнолетни лица въвежда водещите принципи за работа с непълнолетни в конфликт със 
закона и гаранции за справедлив процес.

Друго положително развитие е въвеждането на подхода на възстановителното правосъдие по-
средством медиация и семейни конференции. Пълното прилагане на международните стандар-
ти, свързани с третирането на децата в правораздаването, обаче изисква изменения в други 
нормативни актове, за да се гарантират правата на децата, жертви и свидетели на престъ-
пления и достъпът до правосъдие на всички деца. Продължава процесът на реформиране на 
Наказателно-процесуалния кодекс с цел подобряване закрилата на децата, станали жертви на 
престъпления, а известен напредък бе постигнат с пилотното обособяване в 5 районни и ок-
ръжни съдилища на специализирани съдебни състави или отделения за разглеждане на дела 
с участие на деца и специализацията на съответни прокурорски и полицейски звена. Като цяло 
специализираните познания и опит относно правата на детето остават ограничени и е необхо-
димо въвеждането на първоначално и продължаващо обучение за всички професионалисти 
– съдии, прокурори и полицаи, работещи по случаи с участие на деца в съдебни производства.

Подобряват се процесите за събиране на данни за положението на децата в България, особено 
с внедрената наскоро интегрирана информационна система на Агенцията за социално подпо-
магане. Друго положително развитие е силният ангажимент на Омбудсмана на Република Бъл-
гария в осъществяването на независим мониторинг на правата на уязвимите деца и засиленият 
капацитет на някои неправителствени организации за наблюдение и докладване за спазването 
на правата на децата. Липсата обаче на дезагрегирани данни и на унифицирани методи за съ-
биране и анализ на информация в съчетание с пропуските в националните системи за наблю-
дение на правата на детето и ограничените проучвания на домакинствата са сериозни пречки, 
възпрепятстващи разработването на политики, основани на доказателства. 

Поради местоположението ѝ като външна граница на ЕС, от 2013 г. в България се наблюдава 
нарастване на притока на търсещи убежище. През 2016 г. 19 418 мигранти и бежанци са пред-
ставили молба за международна закрила, от които приблизително 30% са деца, в това число 
непридружени и разделени от семействата си деца. Правителството подобри значително усло-
вията за приемане, а основните нужди на търсещите убежище, свързани с подслон, храна и ме-
дицински грижи, са задоволени. Въпреки напредъка, остават предизвикателства по отношение 
на закрилата на непридружените и разделени от семействата си деца, свързани с недостатъч-
ния капацитет на системата за закрила на детето да поеме отговорностите си.
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1. Институционален и правен контекст
Визията, приоритетните направления и дейностите за намаляване на бедността и социалното 
изключване в България са залегнали в приетата през 2013 г. „Национална стратегия за намаля-
ване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020“.

Стратегията е насочена към постигането на националната цел за намаляване на хората, кои-
то живеят в риск от бедност с 260 000 души до 2020 г. Тя включва отделна цел, насочена към 
децата – намаляване на броя на децата във възрастовия интервал 0-18 г., живеещи в бедност, 
със 78 хиляди. 

Изпълнението на политиката в областта на социалното включване се наблюдава от Нацио-
налния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет като орган за 
осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеж-
дането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване.

Основните инструменти за борба с детската бедност включват осигуряването на финансова и 
материална подкрепа и услуги за нуждаещите се от подпомагане деца и техните семейства.

България е сред страните в ЕС, в които семейните помощи за деца са с относително широк 
обхват, но с неголям размер. Тези помощи не са обвързани с осигурителни вноски или трудова 
заетост на родителите и нямат характер на социалноосигурителни обезщетения или издръжка 
за семейства с деца. Те не са и типични социални помощи, макар че целят да допълнят дохо-
дите с оглед задоволяването на основни жизнени потребности на лицата. Подоходният крите-
рий, който се използва при отпускането на семейни помощи за деца, е с праг от 400 лв. след 1 
юли 2016 г. Това позволява на повече семейства с деца да получат право на помощ. Размерът 
на семейните помощи за деца не се коригира ежегодно чрез задължителен механизъм, а се 
определя всяка година от парламента със Закона за държавния бюджет по предложение на 
правителството. 

Семейните помощи са предназначени и да подпомагат отглеждането на децата в семейна среда 
от родителите или от лицата, полагащи грижи за тях, и нямат за цел да осигурят задоволяване 
на всички потребности. Всички семейни помощи за деца с трайни увреждания, за деца с един 
жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини, близки и в приемни семейства по 
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се отпускат без оглед на доходите в семейството.

Поради описаните особености на българската система за семейни помощи за деца, системата 
от месечни социални помощи, чиято цел е да намали броя на домакинствата, живеещи в бед-
ност, трябва да играе основна роля за ограничаване на детската бедност. Месечните социални 
помощи обаче също са с недостатъчен размер и с много малко покритие – под 3% от населе-
нието, което прави техния принос за намаляване на бедността ограничен.

2. Ключови предизвикателства
През последните 10 години равнището на бедност в България остава едно от най-високите как-
то сред старите, така и сред новите държави членки на ЕС. През 2017 г. броят лица под прага 
на бедност е 1 665.3  хил. или 23,4% от населението.
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Графика 1. Линия на бедността и относителен дял на бедните спрямо средномесечната 
линия на бедност по области през 2017 г.

Източник: НСИ, 2017 г.

Главен фактор, влияещ върху риска от бедност за преобладаваща част от населението, е ико-
номическата активност и участието на пазара на труда. Делът на бедните е най-голям сред без-
работните (58,7 %), а рискът от бедност за безработните мъже е 8,2 процентни пункта по-висок 
в сравнение с безработните жени. Образователното равнище оказва значително влияние върху 
риска от бедност при заетите лица. Най-голям е делът на работещите бедни с начално или без 
образование – 65,6%. Делът на бедните сред работещите с основно образование намалява 
над 2 пъти, а при тези със средно образование – около от 8 пъти. Делът на работещите бедни 
с висше образование е под 2%.

Данните за бедността по видове домакинства показват, че бедността се концентрира сред въз-
растните едночленни домакинства, жените в едночленни домакинства, самотни родители с деца 
и домакинства с три или повече деца. Всяка втора жена в едночленно домакинство живее в риск 
от бедност. През 2017 г. делът на бедните е най-малък сред домакинствата с двама възрастни 
и едно дете (12,0%) и двама възрастни под 65-годишна възраст (12,6%). При едночленните 
домакинства рискът от бедност е с около 1/5 по-висок при жените, отколкото при мъжете. При 
това, рискът от бедност сред едночленните домакинства варира в зависимост от възрастта –  
през 2017 г. той е с 29,3 процентни пункта по-висок за лица на възраст над 65 години, отколкото 
за тези под 65-годишна възраст.
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Графика 2. Риск от бедност по видове домакинства

 

Източник: НСИ, 2017 г.

Данни за бедността по етническа принадлежност17

През 2017 г. най-висок е делът на бедните сред ромската етническа група – 77,2%, а най-нисък 
сред българската – 15,7%.

Наблюдават се значителни различия в разпределението на бедните, принадлежащи към от-
делни етнически групи, и в зависимост от тяхната икономическа дейност. Сред бедните от бъл-
гарската етническа група преобладават пенсионерите (53,3%), докато сред ромите най-висок е 
делът на безработните (39,9%). При работещите най-висок е делът на работещите бедни сред 
ромите – 25,9% спрямо 25,7% работещи бедни сред турската и 20,1% сред българската етни-
ческа група.

Най-висок е делът на лицата с нисък интензитет на икономическа активност сред ромското на-
селение – 38,8% спрямо 18,4% сред турската етническа група и 6,1% сред българската.

17 От 2015 г. към основния въпросник на изследването беше добавен нов въпрос относно етническата принадлежност на анкетираните. 
Прилага се принципът на самоопределение, т.е. респондентите сами определят своята етническа принадлежност и отговарят на 
въпросите доброволно. Етническата група на децата се определя от тази на родителите им, а ако те са от различни етнически групи, 
групата се определя с консенсус.



18
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ  НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ  В БЪЛГАРИЯ

2017

БЕДНОСТ

0 20 40 60 80 100

Други

Роми

Турци

Българи

70

9,2

45,1

68,6

30,0

90,8

54,9

31,4

%

Население, изложено на риск от бедност или социално 
изключване по етнически групи

хора, които не са в риск от бедност и социално 
изключване
хора в риск от бедност и социално изключване

Рискът от бедност е силно повлиян от образованието - независимо от етническата група, а с 
нарастване на образованието намалява рискът от бедност на работещите хора от трите ос-
новни етнически групи. В българската етническа група рискът от бедност за лицата с начално 
образование и без образование е 28 пъти по-висок в сравнение с риска от бедност при лица с 
висше образование, а в турската етническа група - 5 пъти по-висок. При лицата, определили се 
като роми с начално и без образование, 73,2% са бедни, а сред ромите с висше образование 
бедни няма.

Населението, което страда от тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9-те показателя), 
е разпределено, както следва: 23,7% сред българите, 36,9% при турците и 81,0% при ромите.

Хора в риск от бедност и социално изключване18

През 2017 г. – 38,9% или 2 766,6 хил. лица са в риск от бедност и социално изключване. 

Стойността на показателя е по-висока сред жените (40,4%), отколкото сред мъжете (37,2%). 
Въпреки общото подобрение в страната на ситуацията по този показател, все още 90,8% от 
ромите живеят в риск от бедност и социално изключване.

Графика 3. Население, изложено на риск от бедност или социално изключване по етнически 
групи, 2017 г.

 

Източник: НСИ, 2017 г.
Деца в риск от бедност и материални лишения 

През 2015 г. 25,4% от децата на възраст 0-17 години в България живеят в риск от бедност и 
този показател е с 6,3 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2014 г. Социалните трансфери 
намаляват дела на бедните деца с 15 процентни пункта.

18 Комбиниран показател, който включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или 
с нисък интензитет на икономическа активност.
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През 2017 г. 29,2% от децата на възраст 0-17 години в България са изложени на риск от бедност, 
което е с 2,7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. През последните две години со-
циалните плащания понижават процента на бедните деца с 12,6 процентни пункта.

Графика 4. Дял на децата в риск от бедност преди и след социалните трансфери

Източник: НСИ, 2017 г.

Образователното равнище на родителите е важен фактор за благосъстоянието на децата. По-
високото образователно ниво дава възможности за по-добър достъп до трудовия пазар и по-
високо заплащане. През 2015 г. 69,4% от деца с родители без образование или завършили само 
начален етап живеят в риск от бедност. Около 12 пъти по-малко или 5,6% са децата в риск от 
бедност в семействата, където родителите са висшисти. През 2017 г. вече 8 от 10 деца (80,1%), 
чиито родители са завършили най-много начално образование, са в риск от бедност (Графика 
5). Почти 32 пъти по-малък дял, или 2,5% от децата, изложени на риск от бедност, живеят в до-
макинства, чиито членове имат най-високото образователно равнище. Рискът от бедност сред 
децата, чиито родители са със средно образование, е около пет пъти по-висок, отколкото за 
тези, чиито родители са с висше образование.
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Графика 5. Дял на децата в риск от бедност по образователно равнище на родителите им

Източник: НСИ, 2017 г.

Данните от националното представително проучване за NEET показват*, че почти половината 
от младежите в групата на NEET (46%) са живели с хора, които не работят от много дълго вре-
ме – за сравнение при контролната група младежи, живеещите в такава среда са почти 3 пъти 
по-малко (17%).

През последните години дефинициите и измеренията на непаричната бедност станаха по-слож-
ни и по-подробни. От 2003 г. УНИЦЕФ има разработен подход за измерване на многоизмерната 
бедност, който е основан на правата на децата, установени в Конвенцията за правата на детето 
(КПД). Той взема предвид седем измерения на детската бедност, заложени в КПД: храна, облек-
ло, средства за образование, занимания през свободното време, социални дейности, достъп до 
информация и качество на жилищните условия. Счита се, че деца, лишени от най-малко две от 
тези седем измерения, са в „многоизмерна детска бедност“.**

Едно на всеки три деца в повечето страни от Западна, Централна и Източна Европа е 
изложено на лишения по два или повече начина.

* Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), 
УНИЦЕФ, София, 2015 г., стр. 37.

** Chzhen, Y., Z. Bruckauf & E Toczydlowska (2017 г.), „ЦУР 1.2: Многоизмерна детска бедност в Европейския съюз“, Работни материали 
на Изследователски център „Иноченти“ на УНИЦЕФ, Флоренция.
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Графика 6. Многоизмерна детска бедност в Европейския съюз

Източник: Chzhen et al (2017 г.), „ЦУР 1.2: Многоизмерна детска бедност в Европейския съюз“, Работни материа-
ли на Изследователски център „Иноченти“ на УНИЦЕФ, Флоренция.

Многоизмерната детска бедност варира от 11 процента в Швейцария до 77 процента в Бълга-
рия и 85 процента в Румъния. По-малко от едно на всеки пет деца е бедно по повече от един 
показател в Нидерландия и Скандинавските страни. За разлика от тях, едно на всеки две деца е 
бедно по едно или повече измерения в Унгария, Словакия и Италия, в България – три от четири, 
а в Румъния – шест от седем. 

Материални лишения сред децатa*

През 2015 г. делът на децата, изложени на материални лишения (лишени от една или повече 
от 13 позиции19), е 54,0%, а за 10,7% от децата никоя нужда не може да бъде задоволена по 
финансови причини. Половината от децата (49,7%) не са могли да си позволят едноседмична 
годишна почивка (включително семейна почивка, посещение на роднини, приятели, организи-
рана от училище ваканция и пр.); 43,1% – редовно плуване, свирене на музикални инструменти, 
участие в младежки организации и пр.; 45,9% – оборудване за игри на открито (велосипеди, 
кънки и пр.). На две от всеки пет деца не е осигурено подходящо място за подготовка на домаш-
ни работи, ястие с месо, пиле или риба поне веднъж дневно и подходящи за възрастта им книги 
(без учебници и учебни помагала). През 2015 г., 33,4% от децата, изложени на материални ли-
шения, са били и в риск от бедност, а през 2017 г. този дял достига 42,1%.

19 Основни потребности за деца под 16 години: Купуването на нови дрехи, Купуването на два чифта обувки по размер в зависимост 
от сезона и/или за всички сезони, Пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно, Едно хранене включващо месо , пиле или риба (или 
еквивалента им при вегетарианците), Книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала), Еки-
пировка за игри навън (колело, ролери, кънки), Игри на закрито (образователни игри за малки деца, кубчета, домино, „Не се сърди 
човече”, компютърни игри и др.), Редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации 
и др.), Чествания на специални случаи (рождени и именни дни и др.), Канене на приятели, за да си играят и похапнат от време на 
време, Участие в училищни екскурзии, дейности и тържества, Подходящо място за учене или писане на домашни, Почивка извън 
дома поне една седмица в годината. http://nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_Metodology.pdf; 

* EU-SILC събира данни за материалните лишения сред децата на възраст от 1 до 15 години от 2013 г.w
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Графика 7. Материални лишения сред децата през 2016 г. и 2017 г.

Източник: НСИ, 2017 г.

През 2017 г. делът на изложените на материални лишения (лишени от една или повече от 13 
позиции) деца по етническа принадлежност е, както следва: 16,5% - сред българската етниче-
ска група, 32,3% – сред турската, 71,6% – сред ромската и 34,4% – сред други етнически групи. 
Не е задоволена нито една нужда (ограничения по всичките 13 позиции) на децата при 0,6% 
от българската, 1,6% от турската, 16,3% от ромската етническа група. Около 21% от децата от 
българската етническа група, изложени на материални лишения, същевременно живеят в риск 
от бедност. Делът при останалите етнически групи е: 45,5% на деца от турската етническа гру-
па, 85,5% – от ромската и 5,0% от други етнически групи.

3. Общи препоръки
Справянето с детската бедност е национален приоритет, но трябва да се повиши изпълнява-
нето на мерки, базирани на интегрирания подход между различните секторни политики, тъй 
като предотвратяването на детската бедност не е въпрос само на финансова подкрепа (напр. 
чрез жилищни помощи, детски надбавки или съответните данъчни облекчения за семейства-
та), а зависи в голяма степен и от възприемането на подходящ подход в други области – 
по-специално образованието и трудовия пазар, без да се позволява дискриминация. Необ-
ходимо е групите в неравностойно социално положение да получават целево подпомагане 
чрез функционираща данъчна система и система за социално подпомагане. Излизането от 
затворения кръг на неравностойното положение в ранното детство и инвестирането в децата 
чрез превантивен подход позволява намаляване на риска от бедност и социално изключва-
не. Това означава да се осигури на децата адекватен жизнен стандарт и да им се помогне да 
осъществят пълния си потенциал чрез интегриран подход, който им осигурява най-добрите 
образователни и здравни резултати.

БЕДНОСТ
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1. Институционален и правен контекст
Правото на живот, здраве и развитие са основни права на децата според Конвенцията за права-
та на детето. Тяхното реализиране е свързано с постигане на комплексно физическо, емоцио-
нално, интелектуално и социално благополучие на детето, което дава възможност за разгръща-
не в най-пълна степен на неговия човешки потенциал. Гарантирането на тези права трябва да 
започва много преди раждането – с грижите за здравето на майката по време на бременността 
и да продължава през цялото детство. 

България има изградена национална система за майчино и детско здравеопазване, като здрав-
ното обслужване на бременните, майките (до 45-тия ден след раждането) и децата е регла-
ментирано в Закона за здравето, Законa за здравното осигуряване и други нормативни актове, 
включително такива на министъра на здравеопазването. През последните години от Народното 
събрание и правителството бяха приети и някои стратегически и програмни документи като 
Националната здравна стратегия 2014-2022, Концепцията „Цели за здраве 2020“, както и На-
ционалната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020, които извеждат 
майчиното и детско здраве като приоритетна сфера на здравните политики. Национални про-
грами в областта на оралното детско здраве, превенцията на хроничните, незаразни болести, 
профилактиката на рака на маточната шийка, превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберку-
лозата, превенцията на употребата на психоактивни вещества и др. допълнително фокусират 
националните усилия за превенция, профилактика и лечение на значими заболявания сред 
децата.

В системата на общественото здравеопазване предоставянето на здравни грижи (медицински 
и профилактични) зависи от здравно-осигурителния статус на всяко лице. Изключение пра-
вят дейности като спешна медицинска помощ, психиатрична помощ, ваксинопрофилактиката, 
трансплантациите, асистираната репродукция и др., които изцяло се финансират от държавата 
и се предоставят на всеки български гражданин, независимо от здравноосигурителния му ста-
тус. 

Вноските за здравното осигуряване на децата до 18-годишна възраст се заплащат от държав-
ния бюджет, както и здравните осигуровки на учениците, навършили 18 години до завършване 
на средното им образование в редовна форма на обучение. Това гарантира на всички деца 
достъп до пакет от лечебни и профилактични дейности за опазване на тяхното здраве. Про-
грама „Детско здравеопазване“ на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) опреде-
ля конкретните профилактични дейности, вкл. прегледи, изследвания, имунизации, които се 
предоставят с цел наблюдение на растежа и развитието на здравото дете и превенцията на 
заболяванията. Тя се изпълнява от общопрактикуващия лекар на детето или от лекар - спе-
циалист по детски болести, в зависимост от желанието на родителите/настойниците на детето. 
Програма „Майчино здравеопазване“ на НЗОК осигурява на бременните жени профилактични 
грижи и изследвания, които могат да се предоставят от общопрактикуващия лекар на жената 
или специалист по акушерство и гинекология. Специална наредба регламентира и достъпа на 
неосигурените бременни жени до акушерска помощ за раждане и 1 профилактичен преглед и 
изследвания по време на бременността.

Извън дейностите по майчино и детско здравеопазване, финансирани от НЗОК, чрез държав-
ния бюджет по линия на Център „Фонд за лечение на деца” се осигуряват средства за диагно-
стика и лечение на деца в страната и чужбина.

От 2015 г. Министерство на здравеопазването финансира чрез Националната програма за по-
добряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г. определени здравни услуги за бременни 
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и деца извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Те включват основно консулта-
тивни прегледи и изследвания, в т.ч. за бременни жени с нарушен здравноосигурителен статус. 
Безпрепятствен достъп до тези услуги е осигурен във всички областни градове на страната. 
Към настоящия момент липсват публикувани данни и анализи за изпълнението на програмата. 

2. Основни здравни показатели за майките и децата
2.1. Майчина смъртност 

Коефициентът на майчина смъртност, изчислен като брой умирания на жени поради усложне-
ния на бременността, раждането или послеродовия период (до 42 дни след раждането или пре-
кратяването на бременността) на 100 000 живородени деца, намалява значително през първото 
десетилетие на новия век. През 2011 г. са починали само две жени и така е регистрирана най-
ниската стойност на този показател. През 2013 г. се наблюдава рязко повишение, което почти 
връща България към равнища, характерни за средата на 90-те години на миналия век. През 
2014 г. и 2015 г. коефициентът на майчината смъртност от 7,4 и 6,1 съответно заема характер-
ните за последното десетилетие стойности, които обаче са по-високите от средните за ЕС (4,72 
на 100 000 живородени за 2015 г.). 

Графика 8. Коефициент на майчина смъртност (на 100 хил. живородени)

Източник: НСИ, 2016 г.

Бременните жени в селските райони остават значително по-уязвими за рискове за живота 
си във връзка с раждането и бременността. В периода 2011–2015 г. броят на ражданията в 
селата е около 3 пъти по-малък от броя на ражданията в градовете, докато смъртните случаи 
на родилки са еднакво разпределени между двата типа населени места, но като цяло броят на 
случаите е много малък, за да може да се изведе тенденция. 
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Конфиденциален преглед на случаите на майчина смъртност в някои развити страни (например 
във Великобритания, Франция и Холандия)20, показва, че почти половината от случаите на 
смърт са резултат от недостатъчно доброто качество и организация на медицинските грижи и 
следователно биха могли да бъдат избегнати. В годишните доклади на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“ (ИАМО) в периода 2012–2016 г. се констатират редица пропуски и наруше-
ния, свързани с неспазване на утвърдения медицински стандарт „Акушерство и гинекология” 
на МЗ. Констатациите на ИАМО са, че в отделни случаи майчината смъртност се съпътства от 
неизпълнение на изискванията на стандарта и на утвърдени алгоритми на поведение в облас-
тта на добрата медицинска практика по отношение на своевременност и достатъчност по обем 
на оказаната медицинска помощ, брой и квалификация на медицинските специалисти, оборуд-
ване и апаратура, осигуряване на задължителното 24-часово предоставяне на медицинските 
дейности, спазване на вътрешни правила за осъществяване на организацията на лечебно-ди-
агностичния процес и пълнота на медицинската и друга документация. 

Част от случаите на смърт при родилки са в резултат на постоперативни усложнения, вкл. след 
планово Цезарово сечение, което не е било обект на ефективен постоперативен мониторинг. 
По данни на Световната здравна организация ражданията с Цезарово сечение в България през 
2011 г. са една трета от всички раждания, като спрямо 2010 г. делът им се е повишил с почти 
2 процентни пункта21. Това нарастване продължава и към 2016 г. и вече достига 42%22. Според 
СЗО само в 10-15% от случаите в световен мащаб са налице медицински основания за Цеза-
рово сечение и необосновано високите нива повишават рисковeте за здравето на майките и 
бебетата. Въпреки това Цезаровото сечение често е препоръчвано и е предпочитано от жените 
и медицинските специалисти у нас. 

В България почти всички раждания се извършват в лечебно заведение. Ражданията в домашна 
среда не са законово регламентирани и към настоящия момент са свързани с повишен риск за 
майките и бебетата. По данни на „ТрансМоне“ в периода 2012-2014 г. годишният дял на неас-
истираните от обучен професионалист раждания е около 0,2% от всички раждания или между 
133-138 раждания. Ражданията извън лечебни заведения могат да бъдат разделени на две 
големи групи – раждания, които са резултат от прекъснатия контакт на жените със здравната 
система, поради липса на здравно осигуряване, бедност или отдалеченост от здравните услу-
ги, и такива, при които раждането в домашни условия съзнателно се избира от жените заради 
желание процесът да бъде естествен или липсва доверие в качеството на грижите, вкл. отно-
шението към родилките в лечебните заведения. 

2.2. Недоносеност 

Недоносеността и ниското тегло при раждане сa сред факторите, които допринасят за повишен 
риск от смърт в неонаталния период, повишена заболеваемост и нарушения в двигателното 
и познавателното развитие на детето. Особено висок е този риск при бебетата, родени преди 
32-рата седмица от бременността, както и с тегло под 1500 гр.

В периода 2005-2009 г. средно около 8% от новородените в България са с ниско тегло. След 
2010 г. този дял бавно се повишава и започва да клони към 9 на 100 живородени, като през 
2014 г. и  2016 г. се отбелязват най-високите нива – съответно 9,4% и 9.3% или средно около 
6000 бебета23. 

20 European Perinatal report. Health and care of pregnant women and babies in Europe in 2010. Euro peristat, at http://www.europeristat.com/
images/doc/EPHR2010_w_disclaimer.pdf.

21 WHO, Global Health Observatory Data Repositoryhttp://apps.who.int/gho/data/view.main.1630, 2015 г.
22 Писмо изх. номер 1861/15.08.2017 г. на Националния център по обществено здраве и анализи. 
23 Национален статистически институт, писмо изх. номер 07-14-2/7.11.2017 г. 
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През 2010 г. делът на живородените с критично ниско тегло – под 1500 гр., достига пик от 12,32 
промила, през следващите 3 години следва устойчив спад, а през 2014 г. е налице отново рязко 
нарастване до нов пик – от 12,99 промила – най-високият дял родени с критично ниско тегло от 
началото на хилядолетието. 

За високите нива на недоносеност в България допринасят затрудненият достъп до качествено 
здравеопазване и пренатални грижи за някои групи от населението, ниската или по-висока 
възраст на бременните, рисковото поведение (вкл. тютюнопушенето и консумацията на алкохол, 
непълноценното хранене и др.) и влошеният здравен статус на бъдещите майки (дължащ 
се например на наличието на хронични заболявания, затлъстяване, стрес или инфекции). 
Например между 2009-2014 г. ражданията на деца с ниско тегло при майките под 20-годишна 
възраст се задържат на равнища около 12%, което е по-високо от средните за страната 
стойности. Изследване, проведено през 2007 г.24 показва висока честота на тютюнопушенето 
сред бременните – 20%, като този дял сред жените от ромски произход е особено висок – 
40%. Въпреки че липсват такива анализи, може да се предполага и че ограниченият достъп 
до здравеопазване на здравнонеосигурените бременни, също води до по-висок риск от 
недоносеност. Възможно е, макар и ограничена, роля да има и по-големият брой деца, които 
се раждат в резултат на дейностите по асистирана репродукция. За 2015 г. този брой е 2231, 
като 591 деца са родени от многоплодни бременности.

Намаляването на дела на недоносените бебета налага прилагането на комплексни мерки за 
осигуряването на достъп до качествени медицински грижи за всички бременни, както и на 
целенасочени програми за насърчаване на здравословно поведение по време на бременността. 
Едновременно с това е необходимо да се подобрят специализираните грижи и наблюдение на 
недоносените деца по време на престоя в лечебните заведения, както и през периода на най-
ранното детство, за да се намали рискът или последствията от проблеми в развитието или 
увреждане на детето. 

2.3. Смъртност при децата

Намаляването на смъртността сред децата е един от основните приоритети на българското 
правителство през последните десетилетия. Детската смъртност, както и интегралният 
показател, характеризиращ вероятността за умиране на децата преди достигане на 5-годишна 
възраст, са важни индикатори за нивото на социално-икономическото развитие на всяка 
държава и качеството на детското и майчино здравеопазване. 

За последните 14 години коефициентът на детската смъртност в България намалява почти 
двукратно и през 2016 г. достига най-ниската си стойност - 6,5 на 1000 живородени деца. 
Независимо от постигнатия напредък, този показател остава около два пъти по-висок от 
средния за ЕС. Средно около 540 деца годишно за периода 2010-2016 г. не доживяват 1 г., а 
други около 500 са мъртвородени. 

24 Национален център по обществено здраве и анализи, Национално проучване на храненето на кърмачетата и малките деца до 5-го-
дишна възраст и отглеждането в семейството.
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Източник: Евростат, 2017 г.

Съществуват значителни регионални различия по отношение на детската смъртност, които 
предполагат наличието на регионални диспропорции в нивото на социално-икономическо 
развитие, както и в достъпа и качеството на майчиното и детско здравеопазване. През 2016 г. 
детската смъртност е изключително висока в два региона – Югоизточния и Северозападния – 
съответно 9,1 и 9,3 промила при общ коефициент за страната – 6,5 промила. Като цяло през 
периода 2010–2016 г. детската смъртност поддържа най-високи нива в тези два региона, a е 
най-ниска – в Югозападния. 

Областите Сливен, Ямбол, Монтана, Шумен, Добрич, Търговище, Разград, Стара Загора и 
Плевен устойчиво поддържат по-високи коефициенти на детска смъртност от средните за 
страната. Например през 2016 г. коефициентът на детска смъртност в Ямбол, Монтана и 
Кюстендил е бил два пъти по-висок от средния.
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Графика 10. Коефициенти на детската смъртност по области, градове и села (на 1 000 
живородени) средно за периода 2000-2015 г.

Източник: собствени изчисления въз основа на данни от НСИ, 2016 г.

Вероятността за умиране на децата в селата е значително по-голяма, отколкото в градовете. 
Разликата в коефициента на детска смъртност в селата и градовете намалява чувствително до 
2012 г. – до 2,5 пункта, но след 2013 г. отново започва да расте, като през 2015 г. нарастването 
достига 5,7 пункта. През 2016 г. се наблюдава отново намаление, но в селата на някои области 
като Сливен, Пазарджик и Стара Загора детската смъртност е около 2 пъти по-висока от 
средната за страната.
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Източник: НСИ, 2017 г.

Устойчива тенденции на спад се наблюдава и по отношение на неонаталната детска смъртност 
(брой умрели деца до 27-мия ден от раждането на 1 000 живородени деца), която съставлява 
около 60% от всички умирания при децата до 1 година. Все още обаче и този показател остава 
по-висок от средния за ЕС (2,52 на 1,000 живородени деца за 2015 г.). Перинаталната смърт-
ност също отбелязва намаление в годините, като през 2015 г. е регистрирано най-ниското рав-
нище за всички времена – 9,1 промила. Въпреки това България изостава в най-голяма степен от 
страните от ЕС именно поради високите стойности на перинаталната детска смъртност. 

Неонаталната смъртност е ключов измерител на качеството на медицинските грижи по вре-
ме на бременността, раждането и в постродилния период и нейните сравнително високи нива 
показват ясно необходимостта от прилагане на комплексни мерки за повишаване обхвата на 
бременните жени с проследяване на бременността, подобряване на качеството на акушеро-
гинекологичната помощ по време на бременността и около раждането, както и на грижите за 
новородените, особено на рисковите новородени.
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Постнеонаталната детска смъртност (от 28-мия ден до 1 г.) също намалява, но остава по-високa 
от средните за ЕС стойности. 

През 2014 г. с приемането на промени в Медицинския стандарт по акушерство и гинекология 
бяха въведени нови завишени критерии за „потенциална жизнеспособност“ на недоносените 
бебета, които създадоха условия за „административно“ намаляване на детската смъртност. 
Така бебетата, родени с тегло под 800 гр. преди 26-тата гестационна седмица, които не прежи-
вяваха 3 дни, се третираха като аборт и не се отчитаха при изчисление на детската смъртност. 
Тази дефиниция не отговаря на приетата от СЗО. С решение на Върховния административен 
съд този стандарт е отменен, а с указание на Министерството на здравеопазването до лечеб-
ните заведения - от януари 2017 г. се прилага дефиницията на СЗО. 

Липсват актуални, представителни данни и задълбочени анализи, които да позволят да се ус-
танови профила по социално-икономически показатели и етнически произход на групите, при 
които се наблюдават по-високи нива на детска смъртност, което затруднява и планирането на 
адекватни мерки. Може да се предположи, че детската смъртност е по-висока сред семейства-
та, живеещи в риск от бедност, както и сред ромското население, където в по-голяма степен има 
натрупване на редица рискови фактори с влияние върху изхода от бременността и здравето на 
новородените, като ниско образование на майките и рисково поведение (напр. тютюнопушене), 
бедност и безработица, местоживеене в селски райони или в сегрегирани квартали при лоши 
жилищни условия и пренаселеност, както и наличие на голям дял раждания от непълнолетни и 
малолетни майки. 
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Таблица 1. Детска смъртност по класове причини, МКБ  - Х ревизия, 2015 г.

Детска смъртност по класове причини, МКБ – Х ревизия, 2015 г. %
Състояния на перинаталния период 43%
Вродени аномалии 27%
Болести на дихателната система 13%
Болести на органите на кръвообращението 5%
Външни причини 3%
Инфекциозни и паразитни болести 2%
Други 6%

Основните причини за смъртността при децата в първата година на живота са някои състояния, 
възникващи през перинаталния период, като например състояния, свързани с продължителнос-
тта на бременността и растежа на плода, респираторен дистрес на новороденото, асфикция и 
др. На тези причини се дължат около 43% от случаите на смърт. Вродените аномалии (пороци 
на развитието) са другата голяма група, следвани от болестите на дихателната система. 56% 
от смъртните случаи по причини на болести на дихателната система се дължат на пневмонии. 

Намаляването на неонаталната смъртност е свързано с подобряване на грижите по време на 
бременността, раждането и послеродовия период. Липсата на достъп до пренатални грижи за 
здравно-неосигурените жени е въпрос, който трябва да бъде обект на специално внимание при 
планиране на мерките за намаляване на детската смъртност. 

Достъпът на бременните жени до здравно обслужване преди и по време на бременността, вкл. 
до профилактични грижи по Програма „Майчино здравеопазване“ на НЗОК зависи от техния 
индивидуален здравно-осигурителен статус. Прекъсването на този статус поради дълготрайна 
безработица и ниски доходи, продължително пребиваване в чужбина или заетост в „сивата 
икономика“ може да остави бременните без достъп до важни грижи за гарантиране на безо-
пасна бременност. Законодателят е предвидил възможност здравно осигурителните вноски на 
жените, които получават месечни социални помощи по Закона за социалното подпомагане, да 
се заплащат от държавния бюджет за периода на подпомагане. В много случаи обаче това не 
гарантира възстановяване на здравноосигурителните права на жената, а оттук и на достъпа до 
медицински грижи поради наличие на неплатени осигуровки за минало време. 

По данни на НЗОК през 2014 г. броят на случаите в страната, в които здравно неосигурените 
жени са получили акушерска помощ за раждане е бил 9 094, през 2015 г. – 7 705, а през 2016 г. – 7 
97525. Изразени като дял от всички раждания през съответната година, този брой представлява 
около 12-13%. Този дял е най-висок в област Сливен и в областите Пловдив, Монтана, Плевен 
и Пазарджик. Най-нисък е делът в област Смолян и в столицата. 

25   НЗОК, кореспонденция с УНИЦЕФ.
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Графика 13. Дял на ражданията от здравнонеосигурени жени от общия дял раждания, 2015 г.

Източник: НЗОК, 2016 г.

Действащата нормативна уредба26 осигурява медицинска помощ за раждане, но много 
ограничена подкрепа за проследяване на бременността и грижи за здравето на бременната 
жена. Съгласно разпоредбите, по време на бременността здравно неосигурените жени имат 
право на 1 профилактичен преглед и изследвания, заплатени от бюджета на МЗ. Това е 
крайно недостатъчно, за да се гарантира здравето и живота на майката и бебето и не отчита 
международните насоки. Световната здравна организация препоръчва най-малко 8 контакта 
с квалифицирани здравни специалисти за наблюдение на бременността, за да се намали 
перинаталната смъртност. Липсата на достъп до пълния пакет здравни грижи е в противоречие 
26 Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. на Министерство на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигуре-

ни жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.
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и с чл. 14 от Конституцията на Р. България и чл. 127 от Закона за здравето, който гласи „За 
осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, 
насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от 
възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето“. 

Макар и ограничени, възможностите, които нормативната уредба предоставя за осигуряване 
на профилактични прегледи за бременните без здравно осигуряване, остават в по-голямата си 
част нереализирани. Случаите на здравно неосигурени жени, които са получили акушерска по-
мощ за раждане през 2016 г., са 7 975, докато извършените АГ прегледи на здравно неосигуре-
ни бременни са едва 2 728 – или 34% от броя на здравно неосигурените родилки27. В някои об-
ласти на страната като София-град, София област, Перник, Пловдив, Търговище, Хасково и др. 
само единици бременни са се възползвали от осигурения профилактичен преглед. Основните 
причини за малкия брой жени, които са ползвали съществуващата възможност за профилак-
тичен преглед, са свързани с непознаването на нормативната база и правата по нея, както от 
страна на жените, така и от медицинските специалисти, както и липсата на специалисти в някои 
населени места и финансовите бариери за пътуване до мястото на предоставяне на услугите. 

Вероятността за умиране на детето преди достигане на 5-годишна възраст устойчиво намалява 
през последните 10 години, като достига 7,6 на 1 000 живородени през 2016 г.28, което предста-
влява два пъти по-високо ниво от средното за ЕС.

Въпреки положителната тенденция по този показател България продължава да изостава значи-
телно от повечето страни от ЦИЕ. Така например според базата данни „ТрансМоне“29 в страни 
като Унгария, Чехия, Полша, Литва, Словения, Хърватска и Сърбия този показател е много по-
нисък. 

Водещите причини са смъртността при децата под 5 години в периода 2011 г. - 2015 г. са пре-
димно някои състояния, които възникват през перинаталния период, вродените аномалии (по-
роци на развитието), деформации и хромозомни аберации (продължаваща причина за смърт-
ност, която е водеща за умиранията на възраст под 1 г.), заболяванията на дихателната система 
и болестите на органите на кръвообращението, както и външни причини, вкл. злополуки. 

Сравнителният анализ на данните от системата за мониторинг „ТрансМоне“ показва, че Бълга-
рия изостава в най-голяма степен от другите страни в Централна и Източна Европа по отноше-
ние на намаляването на смъртността от заболявания на дихателната система във възрастовата 
група 1-4 години. Това извежда необходимостта от засилване на грижите за здравето на децата 
до 5 години и особено за повишаване на здравната култура на родителите за своевременно 
търсене на лекарска помощ. 

Смъртността сред децата във възрастовата група 5-9 години е най-ниска в сравнение с другите 
детски възрастови групи, като през 2014 г. тя достига 16,2 на 100 хил. деца, но през 2015 г. от-
ново започва да нараства.

2.4. Имунизации

Прегледът на данните от системата за наблюдение на УНИЦЕФ и Световната здравна органи-
зация от началото на века до 2015 г. показва, че средногодишно около 5% от децата в България 
не са със завършена имунизация срещу полиомиелит. В периода 2014-2015 г. в България има 
рязко снижаване на имунизационния обхват до нива от 87,6% и 90,7% съответно.

27  Данни на Националната здравноосигурителна каса. Писмо изх. номер 23-00-264/25.05.2017 г.
28  https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/
29  http://transmonee.org/database/
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В продължение на 10 години от 2003 г. до 2012 г. средногодишният дял на 2-годишните деца, 
които не са имунизирани срещу морбили, рубеола и епидемичен паротит, се задържа на равни-
ще около 4%. През следващите 3 години обаче са достигнати равнища от средно 7% неимуни-
зирани, като през 2015 г. делът на имунизираните срещу морбили е едва 91,5% – най-ниският за 
периода след 2000 г. Тези ниски нива до голяма степен се дължат на затрудненото снабдяване 
с ваксини в периода 2014–2015 г.

През последните 15 години средногодишно около 3% от 1-годишните деца в България не са 
имунизирани срещу туберкулоза. Този дял се повишава до над 4% през 2015 г. и е най-високият 
от средата на миналото десетилетие и по този начин България се отдалечава от постигането на 
целта по Хилядолетието 99% от децата до 1-годишна възраст да бъдат имунизирани.

Таблица 2. Дял на обхванатите с ваксини деца

Ваксина срещу
КОД НА 
ВАКСИ-
НАТА/ г.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Туберкулоза BCG 98 97,76 94,4 96,8 93,8 97,9 98 98 98 97,8 97,8 97,7 97 97,2 96,7 95,8

Полиомиелит Pol3 94 100 94,8 97,2 94 96,6 96 95 96 94,3 94 95,2 95,3 94,9 87,55 90,7

Дифтерия, тетанус, 
коклюш - 3 DTP3 92 98 91,3 96,7 92,4 95,6 95 95 95 94,1 93,6 95,1 95,3 94,9 87,55 90,7

Рубеола Rubella1 92,6 95,7 96 95,9 96,1 96,5 94,5 93,7 95,1 93,2 91,5

Морбили, рубеола, 
паротит MCV1 85 99 97 102 92,6 96,2 96 96 96 96 96,5 94,5 93,7 95,1 93,2 91,5

Хепатит B 3 HepB3 95 85,7 98 91,4 96 96 95 96 95,6 95 96 95,4 95,2 95 91,6

Хепатит B - раждане HepB_
BD 99,08 96,1 98,2 94,4 98,6 98,6 98,5 98,4 98,4 98,5 98,6 97,9 98,2 97,8 97

Източник: UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women - at: http://data.unicef.org/child-health/
immunization и WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system, 2015 global summary,  

Last updated 15-Jul-2016 (data as of Data received as of 15-Jul-2016),  
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/Coverage_survey_data.xls?ua=1 

По данни на Световната здравна организация в сравнение с 2010 г. през 2015 г. по отношение 
на всички ключови имунизации е налице спад в имунизационния обхват на цялото население в 
България, като той е минимален при имунизациите против туберкулоза и хепатит Б при ражда-
не, но значителен по отношение на полиомиелита, морбили и дифтерита.

Като цяло броят на проявите на нежелани последици от ваксинирането остава ограничен. По 
данни на Министерството на здравеопазването през 2014 г.30 в резултат на всички проведени 
имунизации във всички възрастови групи има документирани само 27 сериозни случаи на 
нежелани последствия като смърт, настаняване в болница или продължително болнично 
лечение, трайна или значителна нетрудоспособност или заплаха за живота. Тези случаи 
обаче подхранват съпротивите срещу поставянето на определени ваксини сред малка част 
от населението, което налага необходимостта от провеждане на редовни, целенасочени 
информационно-образователни дейности, основани на доказателствата за ползите от 
изпълнението на програмите за ваксинации.

Колебливите резултати през последните години създават рискове за възобновяване на огнища 
на епидемии главно сред групите с ограничен достъп до първична медицинска помощ и 
изложените на риск от общуване с неимунизирани деца от уязвими общности. Особено висок 
продължава да бъде този риск сред ромското население, живеещо в обособени квартали и със 
затруднен достъп до здравни услуги, което в най-голяма степен беше засегнато от епидемията 
от морбили през 2009–2010 г., довела до смъртни случаи сред децата. 

30 Annual Report on Immunization Performance for the Period January-December 2014 from Ministry of Health Bulgaria to WHO/UNICEF 
(WHO/UNICEF Joint Reporting Form on Immunization).
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2.5. Хранене и хранителен статус на децата в ранна възраст

Храненето е от изключително значение за здравето, растежа и възможността детето да разгър-
не в пълна степен своя човешки потенциал. Особено важно е храненето на децата през пери-
ода на вътреутробно развитие и първите 2-3 години от живота, когато мозъкът им се развива 
най-интензивно и се поставят основите на физическото и психичното здраве. През този период 
Световната здравна организация и УНИЦЕФ, както и водещи педиатрични асоциации по света 
препоръчат изключително кърмене през първите 6 месеца и продължаване на кърменето до 
2- годишна възраст и след това, захранване след 6-тия месец с подходящи храни и последващ 
прием на пълноценна и здравословна храна, която осигурява достатъчно количества протеини, 
енергия и микронутриенти за задоволяване на растящите хранителни потребности на развива-
щия се детски организъм. 

В България са създадени редица нормативни и институционални условия за насърчаване на 
здравословното и пълноценно хранене на децата: трудовото законодателство дава възможност 
за платен отпуск за раждане на дете и платен отпуск за кърмене, медицинските стандарти 
по неонатология и педиатрия включват подкрепата за кърменето и изключителното кърмене 
като основни дейности на специалистите; в сила са и редица наредби и препоръки на МЗ за 
здравословно хранене в организираните детски заведения – училища, детски градини и детски 
ясли. 

Въпреки тези условия налице са негативни тенденции по отношение на храненето и хранителния 
статус на децата. В ранна възраст се наблюдава късно начало на кърменето (след 6-тия час), 
ниска честота на изключителното кърмене до 6- месечна възраст (1,5% през 5-6-ти месец след 
раждането) и кратка продължителност на кърменето, твърде ранно захранване на кърмачетата 
и практики на захранване с неподходящи храни, висока честота на желязодефицитната анемия 
сред уязвими групи бременни и малки деца, както и поднорменото тегло и изоставането в 
растежа при част от децата31. 

През 2007 г. проучване32 установява, честотата на анемията при децата от 6 месеца до 5-годиш-
на възраст в интервала от 29,1% до 44%, което определя тази възрастова група като рискова 
за железен дефицит и желязодефицитна анемия. Особено висок е този риск при децата от 
ромската етническа група, където анемията засяга 61% от децата във възрастовата група от 6 
до 11 месеца и 35,45% в групата 12 месеца – 4 години. Нивата на анемия са по-високи и при 
майките от ромски произход. 

Тези неблагоприятни показатели налагат предприемането на целенасочени мерки за подобря-
ване на хранителния статус на най-уязвимите групи, тъй като продължителната анемия, оста-
вена без лечение, е свързана с повишен риск от усложнения по време на бременността, пери-
натална смъртност и ниско тегло при раждане, а в детска възраст и юношеството – с повишена 
заболеваемост и с нарушения във физическото и познавателното развитие. 

17,1% от децата на възраст от 1 до 5 години са в риск от свръхтегло33. През 2014 г., при 5% 
от децата от 1 до 4 години се установява затлъстяване, като за сравнение през 2007 г. този 
процент е бил 2,7%34. 

За регистрираните неблагоприятни тенденции допринасят редица фактори. Сред тях най-ва-
жните са липса на възможност за осигуряване на пълноценно хранене в семействата с нисък 
социално-икономически статус, недостатъчната подкрепа за кърмене в лечебните заведения 
31 НЦОЗА, „Национално проучване на храненето на кърмачета и деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството“, 2009 г.
32 НЦОЗА, „Национално проучване на храненето на кърмачета и деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството“, 2009 г.
33 Доклад на МЗ. Министерство на здравеопазването. Годишен доклад за състоянието на гражданите в Република България и изпъл-

нение на Националната здравна стратегия, 2015, стр. 60.
34 НЦОЗА, http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:decata_ni_zatlastiavat&catid=86:news&Itemid

=519&lang=bg.
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и от медицинските специалисти в извънболничната помощ, както и в общността, агресивната 
реклама на заместителите на майчина кърма и липсата на знания и умения на здравословно 
хранене при бъдещите майки и родителите. Налице са и разнопосочни послания от страна на 
общопрактикуващите лекари и педиатри за храненето и захранването на кърмачетата.

2.6. ХИВ/СПИН

България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация, като засегнати са пре-
димно някои уязвими групи – лица, употребяващи инжекционни наркотици, мъже, които правят 
секс с мъже и проституиращи. През последните години в страната се полагат непрекъснати 
усилия за превенция и контрол на разпространението на ХИВ. Създадени са нормативни и 
институционални условия за прилагане на комплексни мерки за превенция, установяване, кон-
султиране и безплатно лечение на лицата, живеещи с ХИВ. 

Към момента в страната функционират 14 кабинета за безплатно и анонимно консултиране 
и изследване за ХИВ, както и 17 мобилни кабинета и социално-здравни центъра за работа в 
най-уязвимите групи. Съществен принос за ефективността на превенцията, идентифицирането 
на инфектираните и подкрепата за лечението им имат и мрежа от над 50 неправителствени 
организации, както и 18 младежки клуба, работещи по програмата на Глобалния фонд за бор-
ба срещу СПИН. През 2017 г. беше приета и Национална програма за превенция и контрол на 
ХИВ и сексуално предаваните инфекции за периода 2017-2020 г., която създава условия за 
консолидиране национални усилия в тази насока. Съществуват опасения, че финансирането на 
мерките за превенция в рамките на програмата може да се окаже недостатъчно.

За периода 2004-2013 г. броят на новорегистрираните случаи на ХИВ постепенно се увеличава 
до 200 случая годишно, след което се стабилизира на ниво средно 200-210 случая. Наблюда-
ваното нарастване се дължи главно на разширяването на обхвата с изследване за ХИВ сред 
групите в риск. Към края на 2016 г. общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната 
е 2 474 лица. По данни на Евростат в периода 2011-2013 г. България е шестата страна в ЕС с 
най-нисък брой смъртни случаи на 100 хил. души население, причинени от вируса – между 0,15 
и 0,11, след Чехия, Словения, Словакия, Унгария и Финландия.35

За последните години броят на децата, които живеят с ХИВ варира между 17 и 20 (17 деца 
за 2016 г.). При 13 от случаите заразяването е станало поради рисково поведение и практики 
(инжектиране на наркотици при 11 деца и рисково сексуално поведение при 2)36. Регистрирани 
са и общо 41 серопозитивни бременни жени, като годишно се откриват между 7 и 11 бременни, 
заразени с вируса. В периода 2006-2015 г. в България има и 21 случая на предаване на вируса 
от майката на бебето37. През 2010 г. и 2013 г. се наблюдава най-голям брой такива случаи, като 
техният дял от общия брой новорегистрирани случаи е бил съответно 2,5% и 2,0%38. През 2016 
г. няма регистрирани случаи на вертикално предаване (майка-бебе) на инфекцията.

В страната са създадени условия за достъп на всички бременни жени, вкл. на здравно неоси-
гурените до безплатно изследване за ХИВ по време на бременността, както и до ретровирус-
на терапия за намаляване на риска от предаване на инфекцията по време на бременността, 
раждането и кърменето. Изследването за ХИВ e доброволно и се предлага от медицинските 
специалисти на всички бременни при установяване на бременността. 

35 Евростат, Death due to AIDS (HIV-disease), tps00143, 2015 г.
36 Данни, предоставени с писмо на МЗ номер 48-05-4/24.02.2017 г.
37 HIV/AID Surveillance in Europe, 2015, European center for disease prevention and control and World Health Organization, at: http://ecdc.

europa.eu/en/publications/Publications/HIV-AIDS-surveillance-Europe-2015.pdf.
38 Данни, предоставени в проекта на Национала програма за Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално пре-

даваните инфекции за периода 2016-2020 г., публикуван на сайта на МЗ.
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Все още обаче обхватът на бременните с изследвания е недостатъчен – например за периода 
2012 - 2014 г. само около 55% от бременните са се изследвали за ХИВ. Това се дължи частично 
на факта, че все още консултирането и изследването за ХИВ не се прилагат системно, като част 
от профилактичните грижи за бременните. Предизвикателство е и обхващането на здравно 
неосигурените бременни, които имат много ограничен контакт със здравната система и меди-
цинските специалисти. Често техният първи контакт е при постъпване в лечебно заведение за 
раждане. Въпросът със заплащането на изследването на бременните, които постъпват за раж-
дане в лечебни заведения също не е регламентиран. 

Налице е необходимост от осигуряването на възможност за доброволно и анонимно консулти-
ране и изследване за ХИВ на юношите под 16 години. Към момента техният достъп е затруднен 
поради необходимостта от получаване на съгласие от родител, както и липсата на здравни 
услуги, подходящи за млади хора. Подобряването на здравната култура на младите хора чрез 
програми за здравно образование в училище също трябва да бъде важен елемент на усилията 
за ограничаване разпространението на ХИВ. 

3. Здраве и здравно поведение на юношите
Юношеството е период на динамично физическо и интелектуално развитие, на нарастваща 
независимост от семейството и разширяващи се компетентности за участие в живота на 
семейството и общността. Доброто здраве, като състояние на физическо, емоционално и 
социално благополучие на юношите, е ключово за успешното реализиране на прехода към 
зрелостта, както и основа за добро здраве и благополучие в дългосрочен план. От гледна 
точка на здравните политики юношеството се разглежда като период на най-добро здраве в 
живота на човека, когато смъртността и заболеваемостта от хронични заболявания са най-
ниски и поради тази причина често потребностите на юношите не са обект на целенасочени 
интервенции. 

3.1. Общо здраве

По-голямата част от юношите (95,5%) оценяват своето здраве като добро или отлично. Само 
5% от 13-годишните и около 6% от 15-годишните ученици смятат, че здравето им е недобро или 
лошо.39 Най-честото соматично оплакване, за което юношите споменават, е главоболието. 

Множествените оплаквания от проблеми със здравето (две или повече от следните оплаквания 
от: главоболие, стомашни болки, лошо настроение, раздразнителност, проблеми със съня, за-
маяност и др.), които се проявяват повече от веднъж седмично или всеки ден, се срещат средно 
при 41,3% от учениците на възраст 11, 13 и 15 години. При момичетата на 11 години делът на 
споделящите, че имат две и повече психосоматични оплаквания е 39%, като с възрастта този 
дял се увеличава и при 15-годишните достига 60%. При момчетата тези оплаквания са значи-
телно по-ограничени. Като цяло делът на българските юноши, които споделят за множествени 
оплаквания, е един от най-високите сред 43 страни от Европа, САЩ и Канада, участвали в по-
следното проучване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“.

С диагностицирано от лекар продължително заболяване, увреждане или болестно състояние 
(като диабет, артрит, алергия, церебрална парализа, епилепсия) са 10,5% от учениците – съот-
ветно при момичетата – 11,7% и 9,3% – при момчетата. 

За периода 2011-2014 г. в България се наблюдава положителна тенденция за намаляване или 

39 “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Института за изследване на 
населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
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задържане на честотата на свръхтеглото и затлъстяването сред децата в ученическа възраст. 
През 2014 г. от децата между 5- и 18-годишна възраст с наднормено тегло са общо 30,1%, 
включително 19,8% със свръхтегло и 10,3% със затлъстяване. Момчетата на 10–13 години са 
най-рискова група – при тях затлъстяването е почти 20%40. Във възрастовата група 10-19 годи-
ни 17,7% от подрастващите са с наднормено тегло, а 8,7% – със затлъстяване41. При момчетата 
честота на наднормено тегло и затлъстяване е по-висока.

През периода 2006–2014 г. сред българските юноши се наблюдава положителна промяна в 
храненето – нараства консумацията на плодове и зеленчуци и намалява тази на сладки хра-
ни и съдържащи захар безалкохолни напитки. По отношение на последния показател обаче 
юношите са на едно от първите места сред 43 държави от Европа, САЩ и Канада, участвали в 
изследването42. 

Начинът на живот на децата в ученическа възраст, включително посещението на училище и 
извънучилищните дейности, до голяма степен влияе върху възможностите на учениците да 
водят здравословен начин на живот и да се хранят здравословно. От своя страна ритмичността 
и качеството на храненето оказват въздействие върху цялостното развитие на децата, включи-
телно и върху техните постижения в училище.

В групата на 15-19-годишните вероятността от умирания е втората най-голяма след тази за де-
цата до 1 г. През 2014 г. и 2015 г. смъртността в тази група е приблизително 48 на 100 хил. – с 
около 1/5 по-ниска, отколкото е била през 2008 г. При децата на възраст 10–14 и 15–19 години 
в периода 2009–2015 г. неотменно на челно място сред факторите за смъртност са злополуки-
те, а във втората група е висок и нарастващ през периода 2011-2015 г. спрямо 2010 г. делът на 
умишлените самонаранявания, водещи до смърт. В най-високата възрастова група при децата 
рискът от смърт сред момчетата е почти два пъти по-висок отколкото сред момичетата.

3.2. Рискови поведения при юношите

Сред рисковите за здравето на младите хора фактори са употребата на наркотици, алкохол и 
цигари, както и ранното начало на сексуален живот и рисковото сексуално поведение. 

Приблизително половината от всички ученици, изследвани в рамките на проучването за здрав-
ното поведение на учениците43, твърдят, че никога не са пушили цигари. В сравнение с преди 
10 години44, делът на тези, които никога не са пушили, спада с 10 процентни пункта – от 60% на 
50%. 86% от учениците твърдят, че не пушат в момента. При 15-годишните ученици тези, които 
пушат поне веднъж седмично, са 21% от момчетата и 30% от момичетата. Критичната за начало 
на тютюнопушене при юношите се оказва възрастта между 13-14 години. 

Около половината от учениците на възраст 11-15 години отговарят, че през целия си живот не 
са употребявали алкохол. Учащите, които пият много често – над 30 дни през живота си, до 
момента – са 11%. Момчетата употребяват алкохол по-често от момичетата. Най-голяма част 
от учениците във възрастовата група 11-15 г. са опитали алкохол за първи път на възраст 14 
г. (21%).

В България се наблюдава нарастване на риска от наркозависимости в периода след началото 

40 НЦОЗА, http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:decata_ni_zatlastiavat&catid=86:news&Itemid
=519&lang=bg.

41 Данни на Националния център по обществено здраве и анализи, кореспонденция 2017 г.
42 “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Института за изследване на 

населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
43 “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Института за изследване на 

населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
44 Inequalities in Young People’s Health, HBSC International Report from the 2005/2006 Survey, World Health Organization, 2008, p. 194.
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на икономическата криза от 2009 г., когато само за 3 години – между 2010 и 2012 г. – броят на 
регистрираните наркозависими на 100 хил. души от населението нараства с 40% – от 10 през 
2009 г. на 14 през 2012 г., а през 2014 г. и 2015 г. бележи безпрецедентните равнища от съответ-
но 18 и 19 на 100 хил., които са почти двойно по-високи равнища спрямо 2009 г. 

Сред 15-годишните ученици 8% са пушили канабис един-два пъти, а 6% – 3-9 пъти. Около 8% 
от учениците са опитвали канабис повече от 10 пъти. Не се наблюдават различия по пол по 
отношение на употребата на канабис от ученици. Най-често първият опит учениците правят 
на 15 години – 9%, но преди навършването на тази възраст канабис са опитали около 12%. 
Сравнението с изследването преди 10 години45 показва, че при 15-годишните ученици е налице 
нарастване на употребата на канабис с около 4-5 процентни пункта.

Сред юношите се наблюдава ранно начало на сексуален живот. Около 21% от 15-годишните 
момичета в училище и 40% от момчетата споделят, че вече са имали първи сексуален контакт46. 
По този показател сред момчетата България се нарежда на първо място сред 43 страни от Ев-
ропа, САЩ и Канада, които са участвали в международното изследване „Поведение и здраве 
при деца в училищна възраст“. За по-голямата част от учениците това се е случило още на 14 
години, а 29% са имали първи полов акт още по-рано – между 11 и 13 години. Различията по пол 
в сексуалния опит са значими, като по-голям дял момчета отговарят положително на въпроса 
дали са имали сексуален контакт.47 Налице са и съществени различия по пол по отношение 
на възрастта, когато е осъществен първият сексуален контакт – при момичетата едва 14% са 
имали такъв на 13-годишна и по-ниска възраст, докато при момчетата този дял достига 35%. 

Средно около 60% от учениците споделят, че са използвали презерватив при последния си 
сексуален контакт. Този дял е малко по-нисък при момичетата – 56%. Делът на неизползвалите 
презерватив нараства в сравнение с периода 2005/6 г., когато е бил 19%48 (без да се отчита 
употребата на други видове предпазни средства и методи, която е вероятно да нараства).

Сравнително високият дял на юношите, които не използват предпазни средства по време сек-
суален контакт, увеличава риска от полово предавани инфекции. След продължителен спад до 
средата на миналото десетилетие броят на случаите на заболявания от сифилис на 100 хиляди 
младежи във възрастовата група 14–17 години между 2007 г. и 2012 г. се колебае между 15 и 19 
на 100 хил. Тези стойности са около 2-3 пъти по-високи от средните за страната и са показателни 
за необходимостта от засилване на мерките за намаляване на рисковите сексуални контакти в 
групата на юношите. През 2012 г. заболяванията от сифилис и гонорея при децата на възраст 14-
17 г. на 100 хил. са почти 3 пъти повече от средния за страната показател, през 2013 г. – два пъти 
повече и едва през 2014 г. е налице намаляване на дистанцията, но това се дължи на нарасналия 
брой случаи при възрастните и стабилизиране на броя заболели от сифилис и гонорея при децата. 

45 Inequalities in Young People’s Health, HBSC International Report from the 2005/2006 Survey, World Health Organization, 2008, p. 136.
46 “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Института за изследване на 

населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
47 Inequalities in Young People’s Health, HBSC International Report from the 2005/2006 Survey, World Health Organization, 2008, p. 144.
48 Inequalities in Young People’s Health, HBSC International Report from the 2005/2006 Survey, World Health Organization, 2008, p. 152.
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товата група 14-17 години (2003-2014 г.)

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

3.3. Ранна бременност

Като цяло след 2007 г. сумарният дял на абортите и ражданията от майки до 19 години от общия 
брой раждания продължава низходящата си тенденция, макар да има колебливи стойности и 
забавяне през определени години. В периода 2010–2014 г. делът на абортите сред момичета 
под 20 години на 100 живородени деца от майки в същата възрастова група се колебае в 
границите 36,4 – 41,9%.

Графика 15. Сумарен дял на абортите и ражданията от майки до 19 години от общия брой 
раждания

Източник: Евростат, 2016 г., собствени изчисления
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През последните 15 години делът на абортите при момичета под 15 години спрямо общия брой 
живородени деца от майки в тази възрастова група е около 50%. Само през 2010 г. и 2014 г. този 
дял е значително по-нисък – съответно 34% и 40%. През 2016 г. 98 аборта (0,38% от всички из-
вършени аборти) са направени на жени до 15 години и 2165 - на жени до 19 години (или 8,4%)49.

Рисковото сексуално поведение на юношите, както и ниската здравна култура са основна при-
чина за абортите в тази възрастова група. Намаляването на абортите сред малолетните и не-
пълнолетни момичета изисква целенасочени програми и мерки за повишаване на културата 
на семейно планиране и здравно образование сред юношите и младите хора, превенцията на 
нежелана бременност и използването на ефективни контрацептивни средства. Необходимо е 
и развиването на здравни услуги за консултиране и подкрепа по въпросите на сексуалното и 
репродуктивно здраве, които да са достъпни, конфиденциални и съобразени с потребностите 
на подрастващите.

Раждането в юношеска възраст може да има редица негативни последствия за майката и де-
тето. При младите майки съществува по-голям риск от усложнения по време на бременността 
и раждането, недоносеност и ниско тегло на бебето при раждане, както и повишен риск от пе-
ринатална смърт. Младите майки много често нямат и необходимата психическа зрялост да се 
справят с родителските отговорности, което се отразява на качеството на грижите за детето. В 
социален аспект тези майки често напускат преждевременно училище и не завършват своето 
образование, а това намалява възможностите им за бъдеща реализация и увеличава риска от 
бедност и социално изключване. 

България е сред водещите в Европа страни по раждания от жени под 18 годишна възраст50, 
особено сред най-младите момичета. През 2009 г. всяко 5-то дете в ЕС – 28, родено от майка 
на възраст между 10 и 14 години, е български гражданин. Tози дял намалява до 15% през 2013 
г., но все още остава повече от 10 пъти по-висок от дела на ражданията в България от общия 
брой раждания в Европа. 

В продължение на повече от 20 години в периода на преход България отбелязва постепенен 
спад в дела на ражданията във възрастовата група под 20 години. В сравнение с 1993 г. (25%) 
през 2014 г. (10%) този дял е намалял почти 2 и половина пъти. Въпреки това страната остава 
с един от най-високите показатели сред бившите социалистически страни в Европа и сред дър-
жавите в ЕС. За сравнение в Словения и Чехия съответните дялове през 2013 г. са 1,1% и 2,6%.

49  Национален център по обществено здраве и анализи, http://ncphp.government.bg/files/nczi/opinf/aborti_16.pdf.
50  Данни на Евростат.



44

II

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ  НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ  В БЪЛГАРИЯ
2017

ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Графика 16. Дял на ражданията от майки под 20 годишна възраст от всички живородени

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

Тревожен остава фактът, че при значителен брой непълнолетни майки се наблюдава раждане 
на второ и трето дете, въпреки че и тук е налице тенденция към намаление. Така например 
през 2013 г., 524 майки раждат за втори или трети път, като 3 от тях на възраст под 16 години 
са родили своето трето дете51.

Графика 17. Раждания по възраст на майката

Източник: Евростат, 2016 г., собствени изчисления

51  Изследване на социалните норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование. УНИЦЕФ. 2016.
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Ранните раждания са най-разпространени в Югоизточния район – предимно в областите Сли-
вен, Ямбол и Стара Загора, както и в областите Пазарджик и Монтана. По-голямо е разпрос-
транението в общините, които не са областни центрове, но делът на ранните раждания е много 
висок и в областните центрове Сливен, Пазарджик и Ямбол.

Графика 18. Дял раждания от майки до 18 г. от общия брой раждания средногодишно 2000-
2013 г.

Източник: НСИ, 2015 г., собствени изчисления

По експертни оценки ранните раждания са в пъти по-чести сред ромската общност, отколкото 
сред другите етнически групи. В по-голямата част те са резултат от детски бракове или съжи-
телство52. Причини, които допринасят за ранните раждания, са комплексни и включват както 
традиционните етнокултурни норми в ромските общности, така и бедността и ниските доходи на 
семействата и преждевременното отпадане от училище. В този смисъл намаляването на дела 
на ранните раждания изисква цялостен, интегриран подход, който адресира с подходящи мер-
ки различните културни, социални и икономически фактори на индивидуално и на общностно 
ниво. Тези мерки излизат извън обхвата на една определена сфера на публичните политики. 

3.4. Физическа активност на учениците 

Едва 1/3 от момчетата и около 23% от момичетата изпълняват препоръчителните международ-
ни стандарти за двигателна активност в ученическа възраст – минимум 60 или повече мину-
ти дневно53. Около 38% от учениците имат умерена до интензивна физическа активност през 
по-малко от половината дни от седмицата, като при момичетата този дял достига 45%. При 
момичетата с увеличаването на възрастта намалява и честотата на интензивната физическа 
активност, докато при момчетата тя се запазва на относително постоянно равнище.

Дейности като продължителното гледане на телевизия (негативен фактор, по който България 
е сред водещите страни в Европа) и използването на електронни игри и компютри (особено от 
момчетата на възраст 11-13 години), са сред факторите, обуславящи по-високия риск от над-
нормено тегло и затлъстяване.
52 Ibid.
53 “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Института за изследване на 

населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
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4. Психично здраве
Психичното здраве на детето се обуславя от динамичното взаимодействие на комплекс от био-
логични, психологични и социални фактори. Първите месеци и години от живота са изключител-
но важни за правилното емоционално и социално развитие на всяко дете и полагат основите 
на физическото и психичното здраве в бъдеще. Това развитие се извършва в контекста на 
ежедневните взаимоотношения и взаимодействие на бебето и малкото дете с майката или друг 
значим възрастен и зависи от качеството на връзката между тях. Нарушенията в тази връзка 
имат дългосрочен негативен ефект върху психичното здраве на детето. Това налага необхо-
димостта грижите за психичното здраве на децата да интегрират целенасочени мерки, които 
да подпомагат изграждането на привързаност между майката и бебето, да осигуряват ранно 
разпознаване на нарушенията в тази връзка и ранна намеса. Тези грижи трябва да включват 
и грижи за психичното здраве на майката по време на бременността, както и след раждането, 
когато рискът от депресивни състояния се повишава поради хормоналните промени у жената. 
Особено внимание е необходимо да се отдели на майчината и постродилната депресия, която 
за съжаление често не се разпознава и лекува, особено в нейните по-леки форми.

В периода на ранното детство – от раждането до постъпването на детето в училище, най-често 
срещаните нарушения са разстройства на психичното развитие, нарушения в речта, обучител-
ни трудности, емоционални разстройства. Често тези нарушения се установяват късно – при 
постъпване на детето в детско заведение. Сред младежите най-разпространени са поведенче-
ските нарушения, психозите, тревожността, депресиите и суицидните нагласи. 

За съжаление няма точни данни за честотата на тези нарушения, но по данни на Министер-
ството на образованието и науката през учебната 2015/2016 г. езиково-говорни нарушения са 
били наблюдавани при 1969 деца в детските градини, обучителни трудности при 1080 деца, 
разстройства от аутистичния спектър при 303. През 2015 г. общо 915 деца до 16 години са били 
признати с различна степен на увреждане поради психични и поведенчески разстройства54. 

Всеки трети ученик в България споделя, че е изнервен, раздразнителен или в лошо настроение 
„всеки ден“ или „повече от веднъж седмично“55. При 15-годишните момичета около половината 
споделят, че най-малко два пъти седмично са изнервени или раздразнителни, всяко 4-то моми-
че се чувства потиснато повече от веднъж седмично и почти една трета споделят, че заспиват 
трудно.

Самоубийствата сред децата във възрастовата група 10-14 години намаляват рязко след 2007 
г. и през следващите 6 години варират между 0,3 и 0,6 на 100 хил. Тези равнища са съизмери-
ми с най-ниските сред бившите социалистически страни. Те са и средно около 3 пъти по-ни-
ски в сравнение с равнищата на самоубийства в България в тази възрастова група в периода 
2000–2007 г.

54 НЦОЗА, Кратък справочник „Здравеопазване“, 2016 г.
55 “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Института за изследване на 

населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
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Графика 19. Брой самоубийства на 100 хил. лица в съответните възрастови групи

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

В групата на 15-17-годишните България се нарежда сред източно и централноевропейските 
страни членки на ЕС с най-ниски равнища на самоубийствата в периода 2008–2013 г. – средно 
3,3 самоубийства на 100 хил. деца.

Като цяло в сравнение с периода 2000–2007 г. през 2008–2014 г. е налице намаляване на 
случаите на самоубийства в тази възрастова група. 

5. Предизвикателства пред здравните политики
Здравето, качеството на живот и цялостното благополучие на майките, децата и подрастващите 
се влияе от комплексното взаимодействие на редица фактори, свързани както с достъпа и орга-
низацията на услугите в системата за детско и майчино здравеопазване, така и със социалните 
и икономически условия, в които децата се раждат, растат и живеят. Родителите и тяхната въз-
можност да осигурят пълноценна грижа са oт изключително значение за развитието на децата, 
особено в ранна детска възраст. 

Здравната система има ключова роля за прeвенция на рисковете и опазване на здравето и раз-
витието на децата и подрастващите. Въпреки изградената и функционираща здравна система, 
която осигурява важни здравни грижи по време на бременността и през цялото детство, налице 
са редица предизвикателства. 

Достъп до здравеопазване

Жените и децата, особено тези в неравностойно положение, може да не са в състояние да се 
възползват от съществуващите възможности за здравеопазване. Достъпът до здравеопазване 
се влияе от редица фактори, включително недостига на услуги и специалисти в определени 
населени места, финансови бариери, липса на здравно осигуряване на родителите, сложните 
и трудни изисквания и процедури за достъп, както и от качеството на родителските грижи и по-
конкретно нагласите на родителите за търсене на здравна помощ. 

В България е налице висока средна осигуреност с лекари, като броят лица, които се обслуж-
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ват от един лекар, продължава да бъде сред най-ниските в ЕС. В същото време в страната се 
наблюдава неравномерно териториално разпределение на ключови за детското здраве специа-
листи и услуги. В много села и малки населени места съществуващите дефицити на общопрак-
тикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози затрудняват достъпа на децата, жените и под-
растващите до важни за здравето грижи. Жителите на тези места се нуждаят от допълнителни 
ресурси (време и пари), за да се възползват от съществуващите здравни услуги, като достъпът 
за най-бедните и уязвими групи е свързан със значителни финансови разходи. Министерството 
на здравеопазването осигурява мобилни кабинети за предоставяне на първична и специализи-
рана помощ (напр. педиатрична и АГ) на населението от уязвими групи и отдалечени населени 
места, но техният брой не е достатъчен да посрещне съществуващите потребности. Достъпът 
на децата с комплексни здравословни нужди до качествени грижи може да бъде изключително 
труден. 

Липсата на здравно осигуряване може да допринесе за здравословни проблеми на родителите, 
които да намалят възможностите им да полагат пълноценни грижи за децата. Прекъснатите 
здравноосигурителни права могат да бъдат причина и за ограничения достъп на децата, осо-
бено на децата в ранна възраст, до здравни услуги, тъй като много често родителите, загубили 
връзка със здравната система, както и родители с много ниско образование и ниска здравна 
култура, нямат нагласата да търсят и ползват здравни услуги за децата си, особено когато се 
касае за профилактични грижи. 

Разходите за здравеопазване са друга основна бариера пред достъпа на децата, бременните 
и подрастващите до важни грижи за здравето. Средният годишен паричен разход за здравео-
пазване от бюджета на домакинствата на едно лице нараства непрекъснато през последните 
15 години като достига 248 лв. през 2015 г.56, а делът на паричните разходи за здравеопазване 
от общия бюджет на едно домакинство за 2015 г. достига 5,4%. Дейностите, свързани с диагно-
стиката, лечението и превенцията на заболяванията са безплатни за децата, но лекарствените 
средства за домашно лечение, много медицински консумативи и изделия са само частично 
заплатени или изобщо не се заплащат от НЗОК. Тези разходи, както и разходите, свързани с 
пътуването и престоя за получаване на медицински услуги, са сериозни предизвикателства, 
особено за семействата с ниски доходи, както и за семействата с деца, които се нуждаят от 
продължителна терапия, рехабилитация и специфични грижи. 

Обхват и качество на здравните грижи за майките, децата и подрастващите

Качеството на майчиното и детско здравеопазване е изключително важно за гарантиране здра-
вето на майките, децата и подрастващите. През последните години бяха направени някои ва-
жни стъпки по посока разширяване на грижите за здравето на децата. Въведени бяха норматив-
ни промени, регламентиращи създаването на интегрирани здравно-социални услуги за деца и 
семейства в общността в подкрепа на превенцията на изоставянето и социалната интеграция 
на децата с увреждания и хронични заболявания. Актуализирания план за действие за изпъл-
нение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р. България“ 
предвижда разкриване на мрежа от услуги, вкл. патронажни грижи, центрове за специализирана 
здравно-социална грижа за деца с тежки увреждания с потребност от постоянни медицински 
грижи и деца с високорисково поведение, първоначално със средства по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, а впоследствие и с финансиране от държавния бюджет. В 
края на 2015 г. бяха създадени и 31 здравно-консултативни кабинети за майчино и детско здраве 
в лечебни заведения, които подпомагат предоставянето на комплексни грижи за бременни с 
патологична бременност, недоносени деца и деца с увреждания и хронични заболявания. От 

56  Национален статистически институт. Паричен разход на домакинствата по групи разходи за 2015 г./ 2016 г.

ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА
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м. септември 2015 г. до края на 2016 г. по данни на Министерството на здравеопазването 
тези кабинети са предоставили психологическа подкрепа и медицински консултации на 20 
172 бременни жени, недоносени деца и деца с хронични заболявания и/или увреждания. 
Осигурени са и допълнителни изследвания на деца и бременни. С промени в Закона за 
лечебните заведения бяха създадени нормативни условия за комплексно обслужване на деца 
с увреждания и хронични заболявания.

Въпреки положителните тенденции, системата на здравеопазване не е реализирала своя пъ-
лен потенциал за осигуряване на подкрепа за постигане на оптимално физическо и психическо 
благополучие на детето още от раждането в контекста на семейството и общността. Дейностите 
по здравна промоция и превенция на рисковете не са застъпени достатъчно и възможностите 
на системата за формиране на знания, жизнени умения и поведение за здравословен живот 
остават нереализирани. 

Достъпът до качествени услуги за семейно планиране и репродуктивно здраве е ограничен, 
особено за групите в най-неравностойно положение и подрастващите. Въпреки декларирана-
та в много стратегически документи готовност, все още не е приета Национална програма за 
сексуално и репродуктивно здраве. Налице е и необходимост да се подобри достъпа на под-
растващите до информация, консултиране и услуги, подходящи за младите хора, които да са 
съобразени с техните специфични потребности. 

Грижите в родилните отделения не отговарят в пълна степен на международните стандарти, 
особено по отношение на кърменето и грижата за психологическите потребности на жените и 
новородените. Все още на много места майките и бебетата продължават да бъдат разделяни 
веднага след раждането, без възможност за ранен контакт кожа до кожа, както и без възможност 
за пребиваване в една стая по време на престоя в лечебното заведение въпреки създадените 
нормативни възможности от утвърдените медицински стандарти по акушерство и гинекология 
и неонатология, което пречи на изграждането на здрава емоционална връзка между майката и 
бебето и затруднява успешното начало на кърменето. Храненето на бебета с млека за кърма-
чета, даването на вода и липсата на достатъчно подкрепа за кърмене от страна на медицин-
ските специалисти допълнително затрудняват кърменето, което има изключително значение 
за психичното и физическото здраве на новороденото дете. Само някои лечебни заведения за 
болнична помощ предоставят възможност за придружител по време на раждането. Психоло-
гическата подкрепа за майките и семействата също е ограничена. Продължава практиката в 
родилните отделения при раждането на дете с увреждане, родителите да бъдат съветвани от 
медицинските специалисти да оставят детето за отглеждане в институция. 

Налице е необходимост от разширяване на грижите за новородените с ниско тегло. В много 
лечебни заведения все още няма достатъчно квалифициран медицински персонал. Достъпът и 
контактът на родителите с недоносените бебета чрез докосване, думи и контакт кожа до кожа 
в интензивните отделения са ограничени и не се насърчават активно въпреки натрупаните 
медицински доказателства за ползите от ранния контакт за развитието на недоносените 
бебета. Психологическата подкрепа и обучението на родителите с цел справяне с грижите 
след изписване на детето също е недостатъчна. 

Кърменето не се насърчава и подкрепя активно от медицинските специалисти в родилните 
отделения и в първичната здравна система. В България отдавна не функционира и Национал-
ният комитет за подкрепа на кърменето. Няколко болници в страната са сертифицирани като 
„Болници – приятели на бебето“ в рамките на инициативата на СЗО и УНИЦЕФ, която има за 
цел да подпомогне и насърчи кърменето, но практиките в тях не отговарят на международните 
стандарти. 

ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА
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Системата за майчино и детско здравеопазване осигурява пакет от дейности за проследяване 
на детското здраве и развитие, в който доминира медицинският подход с насоченост към фи-
зическото здраве и развитие на децата. В ранна възраст наблюдението на детското развитие 
не включва задълбочена и комплексна оценка на социалното, емоционално и познавателно 
развитие, а също така и скрининг за деца, които са изложени на неблагоприятни за тяхното раз-
витие фактори в семейството като крайна бедност, насилие и неглижиране, психични проблеми 
при майката и др. Подкрепата за родителство и укрепване на родителските умения също не са 
включени в пакета дейности за деца. 

Грижите за психичното здраве трябва да бъдат неделима част от грижите за здравето на май-
ките и децата. Те трябва да започват още по време на бременността с подкрепа за бременните 
и родителите за изграждане на емоционална връзка с бебето и да продължават и след ражда-
нето като интегрират и мерки за откриване на следродилна депресия при майките, както и за 
ранно установяване на нарушения в психичното здраве на децата. Налице е необходимостта 
от услуги и механизми, които осигуряват диагностика и лечение с участие на мултидисципли-
нарни екипи в тясно взаимодействие с родителите и други професионалисти като социални ра-
ботници, учители и др., както и от по-добра подготовка на специалистите – общопрактикуващи 
лекари, педиатри, медицински сестри, социални работници, учители в детски градини училища, 
полицаи – за разпознаване симптомите на психични нарушения и насочване на децата и семей-
ствата към подходящи услуги. 

6. Ключови препоръки57

Репродуктивно здраве, бременност и раждане:

 Гарантиране на равнопоставен достъп до пълния пакет медицински и профилактични 
дейности, включително пренатални грижи, на бременните жени без здравно осигуряване.

 Възстановяване и укрепване на работата на регионалните комисии по детска смъртност 
с оглед разработването на ефективни и основани на доказателства мерки за намаляване 
на детската смъртност. 

 Разработване и прилагане на програми за подобряване на сексуалното и репродуктивно 
здраве на населението в репродуктивна възраст, както и на програми за семейно плани-
ране, насочени към подрастващите и уязвимите групи, вкл. дейности по консултиране и 
предоставяне на контрацептиви. 

 Въвеждане и прилагане на програми за превенция и намаляване на риска от железен и 
фолиев дефицит при бременни и кърмачки.

 Адаптиране на практиките в родилните и неонатологични отделения за посрещане на 
психологическите потребности на майките и бебетата и гарантиране на техните права и 
достойнство, насърчаване и защита на кърменето. 

 Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на родители на преждевре-
менно родени бебета или на новородени с увреждания. 

Грижи в ранна детска и училищна възраст: 

 Разработване и изпълнение на комплексни мерки за насърчаване и подкрепа на кърмене-
то. Приемане и популяризиране на методически указания за хранене на кърмачетата до 1 
г., с отчитане на препоръките на СЗО и УНИЦЕФ и другите водещи педиатрични организа-
ции.

57  В раздела „Деца с увреждания“ са разгледани някои по-специфични препоръки, касаещи грижата за деца с увреждания.
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 Отпадане на регулативните механизми на НЗОК за прегледи и изследвания на деца и 
разширяване на списъка на лекарствените продукти и консумативи за деца за домашно 
лечение, както и на медицинските изделия, заплащани от НЗОК.

 В координация между МЗ и МТСП – въвеждане на механизми за заплащане на транс-
портните разходи на децата в най-неравностойно положение и техните придружители за 
достъп до лечение.

 Въвеждане на програма за патронажната грижа (домашни посещения от квалифицирани 
медицински сестри) с универсален достъп за подкрепа и развиване на уменията на роди-
телите за осигуряване на пълноценни грижи за развитие на детето (физическо, познава-
телно, социално и емоционално развитие), ранно откриване на рискове за благополучието 
на децата и затруднения в развитието поради биологични или социални фактори и ранна 
намеса. 

 Засилване на знанията и уменията на медицинските специалисти в първичната и специа-
лизирана доболнична помощ за консултиране на родителите по въпросите на социалното, 
емоционалното и познавателно развитие на децата в ранна възраст, както и за извърш-
ване на комплексна оценка на детското развитие чрез стандартизирани инструменти за 
ранно откриване на деца в риск от проблеми в развитието и ранна интервенция.

 В координация между МЗ и МТСП – осигуряване на възможност за пълноценно и здраво-
словно хранене на родилките, кърмачетата и децата до 3 години от най-уязвимите групи от 
населението. 

 Засилване на знанията и уменията на медицинските специалисти за идентифициране на 
деца, които са изложени на токсичен стрес поради неглижиране, насилие, психични про-
блеми или злоупотреба с психотропни вещества на родителите и ранна намеса включи-
телно чрез ефективна координация и взаимодействие със системата за закрила на дете-
то. Въвеждане на задължителен скрининг за деца, изложени на токсичен стрес.

 Увеличаване на броя и осигуряване на финансиране за целогодишно функциониране на 
мобилните педиатрични, акушеро-гинекологични и др. кабинети, както и съсредоточава-
нето им в регионите с най-неблагоприятни показатели на детското и майчино здраве с 
оглед гарантиране на достъпа до квалифицирани медицински грижи за най-уязвимите гру-
пи. 

Психично здраве:

 Засилване на уменията на специалистите в извънболничната помощ за разпознаване на 
ранните прояви на психично страдание при бебетата и малките деца и ранна намеса. 

 Осигуряване на възможности за подкрепа на майки за изграждане на сигурна привърза-
ност с бебетата и малките деца, както и за консултиране по повод на техни заявки, свър-
зани с развитието на бебето и малкото дете. 

 Засилване на уменията на медицинските специалисти от извънболничната помощ за ран-
но разпознаване на прояви на депресия и тревожност при бременните и майките с деца. 
Въвеждане на скрининг за прояви на депресия при бременните и родилките и осигуряване 
на възможности за психотерапия при леки и умерени форми на депресия и тревожност без 
необходимост от медикаментозно лечение.

 Разкриване на услуги/програми за осигуряване на диагностика и лечение на различни 
психични нарушения при децата с участието на мултидисциплинарни екипи, както и за 
осигуряване на подкрепа на семейството.
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 Създаване на нормативни условия и стимули за увеличаване броя на детските психиатри 
и психолози със специализация в областта на ранното детско развитие. 

Промяна на обществените нагласи и социални норми с негативно влияние върху 
детското здраве:

 Укрепване на уменията и знанията на медицинските специалисти за консултиране на под-
растващи момичета от уязвими общности за здравните рискове от ранните бременности 
и ранните раждания.58

 Провеждане на целенасочени мерки за информиране, образование и промяна на нагласи-
те на родителите и медицинските специалисти към кърменето и храненето, ранното дет-
ско развитие, тютюнопушенето, безопасността и избягването на злополуките сред децата, 
консумацията на алкохол и др. въпроси.

Събиране и анализ на данни за здравословното състояние и развитие на децата

 Въвеждане на система за оценка и периодично събиране на информация по ключови по-
казатели за детското здраве и развитие вкл. за физическото, социалното, емоционалното 
и познавателното развитие, честота на анемия и др. с оглед подобряване на майчиното и 
детско здравеопазване. 

 Изпълнение на препоръката на Комитета на ООН по правата на детето за подобряване 
на системата за събиране на данни за детското здраве и развитие по възраст, пол, увреж-
дане, местоживеене, етническа и национална принадлежност и социално-икономическо 
положение.

Здраве:

 Осигуряване на необходимите човешки и финансови ресурси за изпълнение на Национал-
ната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020) и укрепване на 
подкрепата за ромските здравни медиатори. 

 Намаляване на неравнопоставеността в достъпа до първична и специализирана меди-
цинска помощ и дентални грижи за всички деца в страната, особено на децата от групи в 
неравностойно икономическо и социално положение, вкл. деца от ромски етнически про-
изход и деца с увреждания. 

 Изпълнение и прилагане на „Технически насоки за прилагане на подхода, основан на пра-
вата на децата при изпълнение на политиките и програмите за намаляване и елиминира-
не на предотвратимата смъртност и заболеваемост при децата под 5 години“ на Офиса на 
Върховния комисар по правата на човека на ООН (A/HRC/27/31);

 Пълно прилагане на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на майчина 
кърма и разработване на национална програма за защита, насърчаване и подкрепа на 
кърменето чрез всеобхватни кампании, подкрепа на майките чрез структури за консулти-
ране в болниците, клиниките и общността и изпълнение на инициативата „Болница-прия-
тел на бебето“ в страната.

 Предприемане на всички необходими мерки, вкл. продължаващо обучение на медицински 
специалисти, особено тези, които работят с/или в ромските общности, за гарантиране на 
равнопоставен достъп до здравни услуги на ромското население и други уязвими групи. 

58 Социални норми в ромските общности, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование и особено до средно 
образование, София Захова, София, 2015 г., стр. 70-72.
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 Недопускане на сегрегация по етнически произход в лечебните заведения за болнична 
помощ. 

 Въвеждане на механизми за задълбочено изследване на случаите на смърт или сериозно 
нараняване на деца в резултат на злоупотреба или неглижиране и особено провеждане 
на пълно разследване на твърденията за значителен брой смъртни случаи сред децата в 
институциите за медико-социални грижи.

Здраве на подрастващите:

 Предприемане на мерки за предоставяне на подрастващите на услуги за репродуктивно 
здраве и предотвратяване на ранните бременности чрез осигуряване на широк кръг от 
контрацептивни средства, образование по въпросите на репродуктивното здраве в учили-
ще и подобряване на знанията за семейното планиране. 

 Провеждане на всеобхватно и мултидисциплинарно изследване за оценка на здравните 
проблеми при подрастващите, включително на психологическото им развитие.

 Засилване обучението на общопрактикуващите лекари, медицински сестри, социални ра-
ботници и други специалисти от системата на първично здравеопазване в областта на 
психичното здраве и емоционалното благополучие на подрастващите с цел подобряване 
на капацитета и качеството на грижите за детското психично здраве в страната. 

 Разработване на всеобхватна политика за психично здраве, вкл. за промоция на психич-
ното здраве, превенция на суицидното поведение и насилието, услуги за извънболнични 
и болнични грижи за психичното здраве за подрастващи с психични проблеми, както и на 
програми за подкрепа на семействата с деца в риск. 

 Засилване на превенцията чрез кампании и образователни програми, особено в училища-
та, за повишаване на разбирането за сексуално предаваните болести, вкл. сифилис, ХИВ/
СПИН, както и за методите за предпазване. 

 Предприемане на мерки при злоупотреба с психотропни вещества от подрастващи и деца 
чрез предоставяне на точна и обективна информация и обучение в умения за живот за 
предотвратяване на зависимости – вкл. тютюнопушене и алкохол – и разработване на 
достъпно, подходящо за младите хора лечение на зависимости и услуги за намаляване на 
вредата. 

ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА
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1. Институционален и правен контекст 
Образованието е основно човешко право и е особено важно за упражняването на всички други 
човешки права. То насърчава личната свобода и овластяване и осигурява важни ползи за раз-
витието. 

През последните няколко години България предприе реформа в областта на образованието. 
Новият Закон за предучилищното и училищното образование, обнародван през октомври 2015 
г. въвежда за първи път приобщаващо образование във всички детски градини и училища, пра-
ви разлика между видовете подкрепа за децата с увреждания и децата в риск, поставя ударение 
върху предотвратяването на отпадането от училище с фокус върху децата от уязвими групи. В 
допълнение са разработени нови държавни образователни стандарти, включително за приоб-
щаващо образование, и са преразгледани учебните програми. Освен това Министерството на 
образованието и науката предприе редица действия за повишаване достъпа до образование и 
подобряване интегрирането на децата от малцинствата, за намаляване дела на преждевремен-
но напусналите училище и повишаване на грамотността, включително чрез приемане на стра-
тегически документи като Националната стратегия за намаляване дела на преждевременното 
напускане на училище (2013-2020 г.), Националната стратегия за образователна интеграция 
на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020г.), Националната стратегия за учене 
през целия живот (2014-2020 г.), Националната стратегия за насърчаване и повишаване на гра-
мотността (2014-2020 г.) и съответните планове за тяхното прилагане. През 2017 г. с решение 
373 на Министерски съвет се създаде междуинституционален механизъм, който разписва ясни 
отговорности и задачи на всяка институция в опит да се подобри междусекторното сътрудни-
чество за подобряване обхвата в образователната система и да се намали отпадането.  

Образованието в България е задължително от 5- до 16-годишна възраст. Задължителното дър-
жавно образование е безплатно, което означава, че образователните услуги, материалната 
база за обучение, държавните изпити са безплатни. Учебниците за учениците от I до VII клас, 
както и всички учебници по специалните предмети за ученици със сензорни увреждания до XII 
клас, както и учебните комплекти по общообразователните предмети, отпечатани на брайлов 
шрифт, също са безплатни. От 2006 г. децата от I-IV клас получават безплатна закуска. Оси-
гуряването на безплатен транспорт за децата, пътуващи до училище в друго населено място, 
зависи от решение на местната власт. 

Основните предизвикателства пред образователните политики в периода след началото на де-
сетилетието са свързани с липсата на приета цялостна нормативна и стратегическа рамка за 
реформа на предучилищната и училищна образователна система, липсата на единен и коорди-
ниран междусекторен подход и реактивния, а не проактивен характер на интервенциите, както 
и с недостатъчно ефективното изпълнение на разработените стратегически и планови докумен-
ти и мерки. Съвпадението на периода 2011–2015 г. с приключването на предходния програмен 
период и въвеждането на нова ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) през 
новия програмен период 2014–2020 г. също е сред факторите за забавяне на ефективното при-
лагане на част от плановете за действие. Липсата на единна нормативна база и образователни 
стандарти продължава да създава рискове от нарастване на структурните образователни не-
равенства, например намаляване на интереса към професионалните гимназии и засилване на 
различията в образователните резултати между т.нар. „елитни“ и останалите училища. 

В България е приета нова оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
(2014-2020 г.), която се управлява от Министерството на образованието и науката с общ бюджет 
1,37 млрд. лева (с европейско и национално финансиране) като ключов инструмент за пости-
гане на целите, приети от България по Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 
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Образованието в България се финансира по формула за финансиране, основана на броя за-
писани ученици, и единният разходен стандарт е по-висок за децата с увреждания или децата, 
настанени в интернати. България вече въведе промени в модела на финансиране на всички 
нива на образование, включително използването на делегирани бюджети и единни разходни 
стандарти след 2007 г.59 Допълнително усъвършенстване на формулата за финансиране е част 
от Закона за предучилищното и училищното образование.

Разходите за образование на сектор „Държавно управление“ като дял от БВП слабо се повиши 
през последните години, но остава доста под средното за ЕС от 5,0% и продължава да е сред 
най-ниските в ЕС-2860. През 2014 г. те представляват 4,1% от БВП (под средната стойност за ЕС 
от 4,9%) и 9,7% от общите разходи на сектор „Държавно управление“61. 

Част от училищата и детските градини, особено в общини с ограничени финансови ресурси, не 
могат да бъдат поддържани в състояние, което да гарантира необходимия минимум на отопле-
ние на всички учебни помещения през зимния сезон и енергийната ефективност.

Данните на Евростат показват драматичен спад на капиталовите разходи за образование в 
България след 2007 година. Докато в първите 2 години на членството на България в ЕС делът 
на капиталовите инвестиции в сектор „Образование” е достигал съответно 18% и 14%, през 
2010 г. и 2011 г. той е около три до три и половина пъти по-нисък – около 5%. За сравнение сред-
но в страните от ЕС капиталовите разходи са относително постоянни и „некампанийни“ и вари-
рат между 8% и 9% – равнища почти 2 пъти по-високи от последните, измерени за България.

Между училищата в България са налице големи различия по отношение на качеството на учи-
лищното оборудване. В много малки училища все още няма вътрешни тоалетни, което затруд-
нява използването им. Така например по данни на Националната мрежа за децата 70% от уче-
ниците се въздържат да използват санитарните възли в училище62. Недостигът на финансиране 
затруднява цялостното поддържане на материално-техническата база, включително осигурява-
нето на технически средства, технологии и лаборатории, което от своя страна затруднява фор-
мирането на практически знания и умения, свързани с технологичната динамика и изисквания 
на обществото и пазара на труда. 

В част от малките училища класните стаи не са адекватно отоплени през зимата. Много е ве-
роятно такива училища да не могат да отговорят на минималните изисквания в стандарта за 
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване по новия Закон за преду-
чилищното и училищното образование. 

Възможностите за разнообразни дейности в свободното време на учениците и младежите са 
крайно ограничени в селските райони, но също така и в някои градски квартали, където същест-
вуващата инфраструктура за игри и забавления е недоразвита или в лошо състояние. В много 
училища продължават да липсват училищни спортни салони или съоръжения, които да допри-
несат за стимулиране на двигателната активност и интереса към спорта.

Допълнителните предизвикателства в българската училищна система са свързани с ниската 
привлекателност на учителската професия и постоянната тенденция на застаряване на учи-
телския персонал63. Учителите в България са средно по-възрастни, отколкото в повечето други 
страни, обхванати от изследването TALIS (47,4 години спрямо средната възраст от 42,9 г. сред 

59 Реформата доведе до спестявания и повишения на заплатите на учителите (Световна банка, 2009 г.), но най-новите данни показват, 
че резултатите са противоречиви и принципът на финансиране може да е поставил в по-неблагоприятно положение учениците от 
уязвимите групи (Световна банка, 2014 г.).

60 Евростат, разходи на сектор „Държавно управление“ по функции (КОФОГ), последна актуализация: 01.03.2017 г.
61 Източник: Евростат, разходи на сектор „Държавно управление“ по функции (КОФОГ), база данни.
62 Малка или голяма е необходимостта от нови тоалетни в училищата? Национална мрежа за децата,http://nmd.bg/malka-ili-golyama-e-

nuzhdata-ot-novi-utchilishtni-toaletni/ 11 ноември 2013 г. 
63 TALIS, ОИСР 2014 г.
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изследваните държави). България прилага и Национална стратегия за развитие на педагогиче-
ския персонал (2014-2020 г.) с цел създаване на условия за привличане на млади специалисти 
в предучилищното образование и подобряване на задържането на персонала. В периода между 
2012/2013 и 2013/2014 учебна г. нараства делът на преподавателите в по-високите възрастови 
групи (50 и повече годишни учители). 

Графика 20. Преподавателският персонал в професионалните и общообразователните учи-
лища в най-ниските и най-високите възрастови групи като дял от общия брой преподава-
телски персонал в съответните училища

Източник: Национален статистически институт, 2016 г.

Възприеманият статус на професията е сходен със средния за ЕС: 20% от учителите считат, че 
тяхната професия е ценена от обществото (в сравнение с 19% средна стойност за ЕС)64.

За отлива на интерес към преподаване в училищата и детските градини допринасят фактори 
като продължителното снижаване на социалния статус на педагогическата професия, относи-
телно ниското заплащане в сектора, както и повишеното натоварване от работата в по-големи 
групи и класове в част от училищата. България е в групата на 6-те източноевропейски и прибал-
тийски държави членки на ЕС, в които минималната заплата на учителите е под 60% от БВП на 
човек (към 2013/14 г.)65. Въпреки повишенията на минималната учителска заплата с около 12% 
в края на 2015 г., средното възнаграждение за труд в сектора остава на равнища, които не се 
различават съществено от средните за страната. 

64 Международно изследване за преподаване и учене (TALIS), ОИСР, 2013 г.
65 Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, ЕС, 2013/14 г., стр. 9 и собствени изчисления за България за 2014 г., 

тъй като страната е единствената сред държавите членки на ЕС, която не е предоставила данни. От своя страна самото непредоста-
вяне на информация по този въпрос демонстрира слабости в управлението на информацията, за справянето с които е необходимо 
да се предприемат допълнителни мерки.
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Не на последно място по значение е демотивиращият факт, че сегашната формална учебна 
програма и бюрократични административни изисквания не позволяват на учителите да разгър-
нат напълно своя потенциал и да постигнат най-добрите възможни резултати. 

През 2012 г. България се нарежда сред трите страни в ЕС – 28 с най-ниско представителство на 
мъжете в педагогическите екипи.66

По отношение на приобщаването на деца със специфични нужди и увреждания в образова-
телната система се усеща остра нужда от допълнителна подготовка, както и предоставяне на 
специализирана квалификация за работа с деца със специални образователни потребности. 

2. Описание на състоянието и ключови проблеми и тенденции
Въпреки описаните положителни промени, хиляди деца в България не получават приобщава-
що качествено образование. Бедността и неспособността на родителите да плащат скритите 
разходи, ниското образователно равнище на родителите, здравословните проблеми, слабото 
владеене на официалния език и предразсъдъците и дискриминацията срещу децата с уврежда-
ния и ромските деца са сред главните причини за незаписването или отпадането от училище67. 
Процентът на записване на 3-4-годишните е много под средното ниво за ЕС, а делът на отпад-
налите и преждевременно напусналите училище продължава да нараства. Остават сериозни 
предизвикателства, особено по отношение на намаляването на неравенствата за най-уязвими-
те деца и подрастващи в страната. Децата от етническите малцинства, особено ромите, деца-
та от бедни семейства и от селските райони, и децата с увреждания са сред най-уязвимите в 
неравностойно положение. 

Неравенствата в образованието засягат учебните резултати на децата, като около 40% от уче-
ниците на 15-годишна възраст показват резултати под нивото на базова четивна и матема-
тическа грамотност, а постиженията в голяма степен се влияят от социално-икономическата 
условия, в които се развиват децата.68 

3. Ранно образование и грижи
Ранното образование и грижи в България са организирани за децата на възраст 0-2 г. в отделни 
детски ясли или яслени групи в детските градини, а за децата на възраст 3-6 г. в детски градини. 
Министерството на здравеопазването отговаря за организацията на грижите в детските ясли и 
яслените групи, а Министерството на образованието и науката отговаря за стандартите при об-
разованието на децата на възраст 3-6 г. в детските градини. Съгласно Закона за предучилищно-
то и училищното образование - от учебната 2016-2017 г. детските градини могат да организират 
групи за двегодишни деца, които отговарят на образователните стандарти на Министерството 
на образованието и науката.

3.1. Детски ясли 

В края на 2015 г. 32 124 деца посещават детски ясли и яслени групи към детските градини 
(от тях 16 497 момчета и 15 627 момичета). Обхващането на 2-годишните деца е 38,3%, а на 
1-годишните – 8,1%. Ниските нива на обхващане на 1-2-годишните се дължи главно на факта, 
че отпускът по майчинство в България е приблизително две години и което е още по-важно, за 

66  Евростат, Teaching staff http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, educ_iteach, 2015 г.
67  Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище, УНИЦЕФ България, 2013 г.
68  Програма за международно оценяване на учениците PISA 2012, http://www.oecd.org/pisa/q, 2015 г.
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посещаването в детски ясли се плаща такса, размерът на която се определя от всяка община. 

Данни от Министерството на здравеопазването показват, че броят деца с увреждания, записани 
в детски ясли, е много малък – 21 деца в държавни ясли (7 под и 14 на 2-годишна възраст) и 
нито едно – в частни детски ясли. От 3-годишните деца с увреждания в неспециализирани учеб-
ни заведения са записани 315. Това означава, че за много от останалите деца с увреждания 
се грижат вкъщи, или че те са невидими за системата – не са идентифицирани и не получават 
своевременна и цялостна подкрепа. По принцип е трудно да се анализират тенденциите при 
записването на деца с увреждания, тъй като данните са недостатъчни, несистематични и труд-
ни за сравнение. 

Данни на НСИ69 към края на 2014 г. показват, че в нито едно село в области Велико Търново, До-
брич, Шумен, Кърджали, Сливен, Търговище и Габрово няма самостоятелни детски ясли. Това 
показва значителен дисбаланс по отношение на достъпа до обучение в ранна детска възраст 
в селските райони. 

Като цяло за страната обаче се запазва тенденцията за постоянно повишаване броя на местата 
в яслите и яслените групи, а броят на децата от 2012 г. също нараства постепенно. 

Графика 21. Брой деца и брой места в детски ясли и яслени групи

Източник: НСИ, 2016 г.

В големите градове нарасналото търсене на места в ясли и яслени групи води до формиране 
на яслени групи, в които средният брой на децата е по-голям. През 2015 г. разликата между 
децата и местата в яслите в столицата е най-голяма за последното десетилетие и е над 1 250 
деца повече в яслите и яслените групи, отколкото са наличните места в края на годината. 

На един служител в ясла се падат средно между 4,2 и 4,5 деца. 

Медицинските специалисти по здравни грижи продължават да доминират сред персонала на 
детските ясли, но след 2008 г. делът на немедицинския персонал в детските ясли нараства, 
макар и с твърде бавни темпове – от 42% на 49% през 2015 г.

69  НСИ, Здравеопазване, 2015 г., стр. 145. 
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3.2. Детски градини

Законът за предучилищно и училищно образование дава възможност за формиране на детски 
групи от 2-годишна възраст до записване в училище. Предучилищното образование е задължи-
телно от 5-годишна възраст. 

След 2003/2004 г. броят на децата в детските градини расте непрекъснато до 2014/15 г. и в 
сравнение с началото на хилядолетието през 2014/2015 г. в детските градини са обхванати око-
ло 40 хиляди деца повече или общо – 241 123 деца. През учебната 2015/16 г. броят на децата, 
записани в детски градини, спада до 232 025, като водещата причина за този спад е ниската 
раждаемост по време на кризата след 2010 г. Очаква се и през следващите 2-3 години този фак-
тор да продължи да оказва влияние върху абсолютния брой деца, записани в детски градини.

Спад обаче е налице и по отношение на нетния коефициент на записване на децата от 3-6-го-
дишна възраст в образователната система. Коефициентът нараства постепенно в периода 
2010/11–2013/14 г. и бележи незначителен спад от 0,7 процентни пункта през 2014/15 г. спрямо 
предходната учебна година. През 2015/16 учебна година обаче спадът е с 2 процентни пункта, а 
стойността на коефициента – 82,8. През 2016/17 г. стойността на коефициента бележи пореден 
спад до 81.0

Графика 22. Нетен коефициент на записване на  децата от 3 до 6 години в образователна-
та система - общо за страната

Източник: НСИ, 2016 г.

Налице са сериозни проблеми с гарантиране равния достъп до ранно образование, особено за 
3-4-годишните деца, при които разликата с ЕС е най-голяма и продължава да расте. Децата в 
най-неравностойно положение – деца от много бедни и маргинализирани семейства или деца, 
чиито родители са безработни, неграмотни или слабо образовани, както и децата от селските 
райони, често показват много по-ниски нива на участие в образованието. Бедността, уврежда-
ния, принадлежност към ромската етническа група, както и липсата на достатъчна материална 
база за ранно образование се определят като главни фактори за незаписване70.

70  „Първите 7“, https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/The_first_7_A_Disscusion_Report.pdf.
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Законодателните решения71 за въвеждането на задължителна предучилищна подготовка една 
година преди постъпване в училище (от 2003/4 учебна година) и две години преди записване 
в първи клас (в сила от октомври 2010 г.) имат ясно изразен позитивен ефект върху повишава-
нето на обхвата в детските градини. Въпреки отбелязания напредък в страната по отношение 
на обхвата на 5-годишните деца в образование, в областта на ранния достъп до образование –  
България остава с една от най-неблагоприятните позиции в ЕС–28 именно по този индикатор – 
сред петте страни членки с най-лоши показатели.

Записването за предучилищно образование сред ромските деца продължава да е много ниско. 
Според доклада на Световната банка от 2012 г. „За равен старт: Намаляване на разликата в 
обучението в ранна детска възраст на ромските деца в Източна Европа“, 2012 г., само 45% от 
ромските деца на възраст 3-6 години посещават детска градина. Проблемите, свързани с пола, 
бедността, слабото владеене на български език и предубежденията и дискриминацията, се по-
сочват сред причините за незаписването на ромските деца. Докладът разкрива, че в България 
вероятността за записване е с около 8 процентни пункта по-малка за ромско момиче отколкото 
за ромско момче. Вероятността за записване в предучилищна подготовка е с около 11 процент-
ни пункта по-малка при ромските деца в домакинства, които са гладували, и като цяло едно 
ромско дете е с 20 процентни пункта по-малко вероятно да бъде записано за предучилищна 
подготовка, отколкото неромско дете със сравними индивидуални характеристики и произход.

Бедността на семействата и разходите за предучилищно образование се посочват72 от 40% от 
родителите или отглеждащите децата лица от ромски произход като основна причина за неза-
писването им. Втората причина, посочена от тях, е, че децата се отглеждат вкъщи. 

В периода от 2010 г. до 2013 г. само с изключение на 2011 г. България е начело сред държавите 
членки на ЕС по показателя за деца на възраст до 3 години, които са отглеждани само от роди-
телите си и не получават други формални образователни услуги. Средно за държавите членки 
на ЕС около половината от децата до тригодишна възраст се отглеждат само от родителите 
си. В България този дял е значително по-висок, като в периода 2007–2013 г. варира между 61% 
и 92%, като едни от най-високите дялове за периода са регистрирани през 2012 г. и 2013 г. – 
съответно 80% и 81%. През 2014 г. делът на тези деца в България спада до 73%, но страната 
запазва челното си място в ЕС.73

В България през учебната 2016/17 година над 3 000 деца със специални образователни потреб-
ности (СОП) се обучават в общообразователни детски градини. В годините техният брой расте 
в публичните детски градини.  

71 Промените в регламентиращия задължителната предучилищна подготовка чл. 20 от Закона за народната просвета са в сила съ-
ответно за една година преди постъпването в първи клас – от 2003/2004 учебна година и за две години преди постъпване в първи 
клас – от месец октомври 2010 г.

72 „За равен старт: Намаляване на разликата в обучението в ранна детска възраст на ромските деца в Източна Европа“, Световна 
банка, 2012 г.

73 Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat, ilc_caparents, 2016 г.
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Таблица 3. Деца със СОП в предучилищно образование

Брой деца 
със СОП

Общо деца 
в публич-

ните детски 
градини

Общо деца със 
СОП в публич-

ните детски 
градини

Общо деца 
в частни-
те детски 
градини

Общо деца 
със СОП в 

частните дет-
ски градини

Общо 
деца в 

детските 
градини

Общо деца 
със СОП 

в детските 
градини

2014/15 217 144 2 767 2 706 8 219 850 2 775
2015/16 209 327 3 006 2 901 6 212 228 3 012
2016/17 219 343 3 031 2763 9 222 106 3 040

Източник: ЦИОО, 2017 г.

През годините след 2010/11 г. продължава нарастването на средния брой деца в група, който от 
22 деца през 2005/2006 г. достигна 24 през 2010/11 г. и продължи да нараства, така през 2012/13 
г. и 2014/15 г. надхвърля 24 деца средно в група, което е с повече от 2 деца над нормативно 
определеното изискване за максимален брой на децата в група – 22. Нещо повече, в градовете, 
и особено в по-големите от тях, този брой е още по-висок. Данните показват, че през 2012/13 г. 
дори и средният брой надхвърля регламентирания с допустимото завишение74. През 2015/16 
учебна година средният брой на децата в група отново намалява с 1 дете и е 23.

Таблица 4. Среден брой деца и среден брой педагози и съотношения в детските градини и групи

учебна година среден брой деца 
в детска градина

среден брой деца 
на единица педаго-
гически персонал

среден брой 
педагози на 

група

средно деца 
в група

2015/16 115,90 11,36 2,02 22,94
2014/15 121,11 11,74 2,05 24,33
2013/14 117,32 11,87 2,00 23,79
2012/13 113,53 11,74 2,08 24,40
2011/12 107,94 11,56 2,06 23,77
2010/11 104,39 11,40 2,06 23,53
2005/6 61,92 10,71 2,03 21,72

Източник: НСИ и собствен изчисления, 2017 г.

Сравнението между три последни 4-годишни периода 2003/4–2006/7, 2007/8 –2010/11 и 
2011/12–2014/15 показва тенденция на постепенно увеличение на броя деца, за които отговаря 
един член на педагогическия екип на детските градини и по-голямо натоварване – съответно от 
10,7 средно за първия период на 11,1 за втория и 11,7 за третия. Със средно 11,4 деца на един 
педагог в детска градина през 2015/16 учебна година не се променя съществено тенденцията 
на нараснало натоварване на детските учители след началото на десетилетието.
Процесите на застаряване на преподавателския състав в детските градини се забавят, но про-
дължават. Делът на учителите на възраст над 50 г. остава в пъти по-висок от броя на младите 
педагози в детските градини – около 9 пъти за 2014/15 г. и 8 пъти за 2015/16 г. Между учебните 
години 2009/10 и 2014/15, делът на учителите на възраст 50 г. и повече продължава да нара-
ства, докато за учебната 2015/16 отбелязва слаб спад с 0,5 процентни пункта. 
След 2009/10 г., когато делът на педагогическия състав в детските градини под 30 години пада 
до най-ниската си стойност от началото на века – 4,21%, следва постепенно повишение до 
5,88% през 2014/15 г. и 6,62% през 2015/16 г. 

74 Съгласно чл.2, ал.3 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена „в детските градини, които прилагат сис-
темата на делегираните бюджети, броят на децата в група може да бъде определен и над норматива за максимален брой съгласно 
приложението, но с не повече от 10 на сто“.
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Графика 23. Преподавателски състав под 30 години и над 50 години – детски градини

Източник: НСИ, 2016 г.

Липсата на детски градини и подходяща гъвкава организация за ранно образование в мал-
ките населени места в комбинация с бедността на семействата в неравностойно положение, 
живеещи в тях, са сред съществуващите пречки пред образованието на 3-4-годишните деца.75 
Закриването на детски градини е още една причина за бавния и колеблив напредък в обхвата 
на ранното образование в България. В периода 2006-2011 г. броят на самостоятелните детски 
градини намалява драстично, като през учебната 2014/15 година е регистриран и най-ниският 
от началото на новото хилядолетие брой детски градини – 1991. През 2015/16 учебна година 
тенденцията на намаляване броя на детските градини е прекъсната и той нараства до 2002.

Делът на самостоятелните детски градини в селата от общия брой градини в страната спада 
значително по-бързо от дела на децата в селските детски градини от общия брой на децата. От 
2009/10 до 2015/16 учебна година делът на детските градини извън градовете спада с 8 про-
центни пункта – от 49% на 41%, докато делът на децата, записани в детски градини в селата, 
спада само с 3 процентни пункта. 

Таблица 5. Дял на децата и на детските градини в селата

Учебна година 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Дял деца в детски 
градини в селата 23% 23% 22% 22% 21% 21% 20%

Дял на детските 
градини в селата 49% 46% 45% 44% 43% 41% 41%

Източник: НСИ и собствени изчисления, 2016 г.

От 2010/11 до 2015/16 учебна година броят на детските градини в селата е намалял с около 173 
или с малко повече от 17%, докато за същия период броят им в градовете е нараснал, макар и 
само с 37 детски градини или с по около 6 детски градини годишно. 

Броят на обхванатите в селските детски градини деца се задържа почти без промяна от нача-
лото на хилядолетието до учебната 2014/15 година, като варира между 50 590 и 52 027, но през 
2015/16 г. спада рязко до 46 638. Нарастването на общия брой деца, обхванати в градските 
детски градини, обаче води до намаляване на относителния дял на децата в детски градини на 

75  „Първите 7“, https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/The_first_7_A_Disscusion_Report.pdf.
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село – от 26% през 2000/01 г. на 21% през 2014/15 учебна година. През 2015/16 г. едва 20% от 
записаните в предучилищно образование посещават детска градина на село. 

Закриването на около 40 селски детски градини средногодишно през последните 7 години и от-
носително запазеният брой деца, записани в този тип градини, води до темпове на увеличаване 
на средния брой деца в селски детски градини, значително по-високи от средния за страната. 

В по-малките населени места и общини, където има само една или две-три детски градини, 
броят на децата продължава устойчиво да превишава нормативно определените ограничения, 
тъй като местните общности не разполагат с ресурси, за да открият нови центрове за образова-
телни услуги в етапа на ранното детство. Сред примерите са общините Белоградчик, Чупрене, 
Любимец, Долна Баня, Сливница. 

Ако към този фактор се добави и голямата численост на групите, влошаващото се съотноше-
ние деца на един педагог и нарастващия среден брой деца в селските детски градини, освен 
проблема с достъпа до предучилищно образование, се очертават и нарастващи предизвикател-
ства по отношение на качеството на грижите и ефективността на подготовката.

Дори при подобряване на икономическата среда и повишено търсене на работна ръка в тези 
региони, липсата на детски заведения и предизвикателствата пред качеството на предлаганите 
услуги най-вероятно ще продължат да бъдат фактор, възпрепятстващ икономическата реали-
зация на родителите и възрастните, полагащи грижи за деца.

В големите градове към тези фактори се прибавя и продължаващият проблем с ограничения 
брой места в детските градини. Именно там недостигът на места продължава да бъде най-ос-
тър и увеличаването на средния брой деца в групи е сред най-честите мерки за компенсиране 
на дефицита. 

Таблица 6. Среден брой деца в група за страната и в 11 общини

 Среден брой деца 
в група – 2008/9 г.

Среден брой деца 
в група – 2010/11 г.

Среден брой деца 
в група – 2014/5 г.

Среден брой деца 
в група – 2015/6 г.

Общо в България 22,66 23,53 24,33 22,94
Община Бургас 27,8 28,5 29,6 28,6
Община Велико Търново 26,1 27,5 28,6 28,1
Община Силистра 25,8 25,6 28,3 27,5
Община Стара Загора 25,7 27,4 27,1 26,7
Община Монтана 23 23,9 27,7 26,5
Община Варна 27,1 25,9 26,1 26,5
Община Сливен 26,6 26,9 26,8 25,5
Община Плевен 23,9 25,1 26,5 25,3
Община Пловдив 24,3 25,8 26,4 25,6
София-град 24,2 25,4 26,1 24,4
Община Русе 25,4 26 25,9 24,5

Източник: НСИ, 2016 г. и собствени изчисления

3.3. Достъп до училищно образование

Записваемост

Като цяло равнищата на записваемост във всички етапи на образование през последните 2 
години продължават низходящото си движение и са показателни за продължаващи проблеми с 
ефективното противодействие на незаписването и преждевременното напускане на образова-
телната система.
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През 2015/16 учебна г. достигането на Целта за всеобщо начално образование е по-отдалечено, 
от която и да било от 5-те предходни учебни години. За целия период на членството в ЕС е има-
ло само една учебна година, през която България е имала по-лош показател и тя е малко след 
приемането на страната в Съюза и в разгара на последната финансово-икономическа криза.

Нетният коефициент за обхващане на възрастовата група 7-10 години през 2015/16 учебна 
година е с повече от 3 процентни пункта по-нисък в сравнение с началото на десетилетието.

Нетният коефициент за обхващане в образованието на възрастовата група 11-14 години през 
2015/16 учебна година е 92,4% и маркира дъното на продължаващ шеста поредна година спад 
и най-ниска стойност след 2000-та г. За първи път от началото на века именно през последните 
две учебни години България отново пада под целевия праг на Хилядолетието за 95 процентен 
обхват в прогимназиален етап на основната образователна степен. 

През последните 6 години обхватът в образователната система на възрастовата група 15-18 
години се запазва относително стабилен в рамките на 86-87 процента, стойности, по-високи с 
около 3 процентни пункта от средните за предходната декада. 

Графика 24. Нетни коефициенти на записване на населението в образователната система по 
възрастови групи

Източник: НСИ, 2016 г.

След 2010 г. участието на населението на възраст 7–15 години в задължителното образование 
постепенно намалява, за да достигне през 2016 г. равнище от 92,1%, което е най-ниско от на-
чалото на века.
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Графика 25. Участие на населението на възраст 7-15 години в задължителното образование

Източник: Национален статистически институт, Изследване на основното и  
средното образование и статистика на населението, 2015 г. 

Намаляващият дял на обхванатите в задължително образование ще влоши допълнително по-
казателите на България по два ключови индикатора за развитието на страната – дяловете на 
преждевременно отпадащите от образователната система и младите хора, които не работят, 
не учат и не се обучават (NEET).

Записването на ромските деца продължава да е предизвикателство. Етническите различия са 
устойчиви, като 45% от децата от ромски произход не посещават предучилищна подготовка, а 
15% не ходят на училище . Разпределението по възраст на деца от ромски произход в задължи-
телна училищна възраст, които не посещават училище , е показателно за проблема. Фигурата 
по-долу показва не само големите пропорции в началото и края на училищния живот, но и висо-
кия дял на ромските деца, които не посещават училище във всички възрасти. 

Графика 26. Деца от ромски произход в задължителна училищна възраст, които не ходят на 
училище, по възраст (%)

Източник: FRA, 2014 г.

Записването на деца с увреждания в общообразователните училища е друго предизвикател-
ство, пред което е изправена образователната система в България. 
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Таблица 7. Брой деца и ученици със специални образователни потребности, които се обуча-
ват интегрирано в детски градини и в общообразователни и професионални училища

Учебна година Деца със СОП в училище

2014-15 12 618 

2015-16 14 620 

2016-17 14 345

Източник: Център за информационно обслужване на образованието, МОН

В резултат на създадената подкрепяща среда – предприетите мерки по Национална програма 
„Създаване на достъпна архитектурна среда“, ресурсно подпомагане, осигуряване на учебници 
на брайлов шрифт, създаване на условия за участие в национално външно оценяване и за по-
лагане на държавни зрелостни изпити от ученици със специални образователни потребности –  
за периода 2004-2016 г. 18 пъти е нараснал броят на децата и учениците, които се обучават 
интегрирано. През 2004 техният брой е бил 717, а през 2016 – 12 249.

Въпреки това според неправителствени организации на родителите на деца с увреждания, едва 
половината от децата с увреждания са включени в общообразователната система. 

Обучение в специални училища и специализирани групи и класове

При специалните образователни институции след 2010 г. се запазва тенденцията на намалява-
не на броя на специалните училища и на абсолютния и средния брой на учащите в тях, макар и 
със забавени темпове в сравнение с предходното десетилетие. Най-бавни темпове на спад има 
по отношение на училищата за деца с физически увреждания (най-вече за деца с нарушено 
зрение) и броя на децата, които са записани в тях.

Броят на специалните училища в периода 2000/1–2015/16 г. е намалял над два пъти – от 138 на 
64, което е показателно за резултатите от реформата за въвеждане на алтернативни форми и 
институции за работа и превенция с децата от различните видове специални училища и насоч-
ването на голяма част от тях към общообразователната система. 

Социално-педагогическите интернати са намалявали с най-бързи темпове и броят им през 2015 
г. е 2 – или 10,5 пъти по-малко в сравнение с началото на миналото десетилетие. Функционират 
и 4 възпитателни училища интернати.

Броят на специалните училища намалява с по-бавни темпове от броя на учениците им. За пе-
риода 2000/1–2015/16 г. броят на учащите в тези училища е намалял над 4,8 пъти, като спадът е 
много по-осезаем в периода преди 2010 г., а през последните 3 години е налице продължаване 
на низходящата тенденция, но с по-ниски темпове. Едно от обясненията за значителното на-
маляване на темпа е свързано с факта, че след средата на миналото десетилетие постепенно 
навлизат финансови стимули за привличане на ученици в общообразователните училища и 
намалява броят на недостатъчно мотивираните насочвания (на деца, които не отговарят на 
критериите за настаняване в специални училища) към специалните училища. Към началото на 
новото десетилетие този процес се забавя чувствително, тъй като в много от специалните учи-
лища са достигнати равнища на записваемост, при които сред ползвателите им има малка част 
деца, които не отговарят на условията за записване в тези училища, а извеждането на децата 
от тези училища в други форми на образование и грижа изисква повече време и създаване на 
подходяща приемна среда.
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Таблица 8. Учащи в специалните училища по вид на училищата

Година 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Общо 8 316 6 651 5 034 4 575 4 429 3 887 3 842 3 578 3 380
Училища   
санаториуми 1 905 1 548 982 877 656 513 465 313 186

За деца с умстве-
ни увреждания 5 090 3 874 2 962 2 668 2 602 2 478 2 526 2 452 2 427

Възпитателни 
училища интер-
нати (ВУИ)

340 289 218 213 391 146 121 118 103

Социално-пе-
дагогически 
интернати

214 187 157 142 133 97 83 80 76

За деца с увре-
ден слух 492 466 432 378 340 333 328 312 281

За деца с увре-
дено зрение 275 287 283 297 307 320 319 303 307

Източник: Национален статистически институт, 2015 г.

В сравнение с началото на века помощните училища през 2015/16 г. са намалели с 1,7 пъти, до-
като броят на учениците в тях продължава да намалява значително повече – с 4 пъти. По-бав-
ните темпове на намаляване на училищата в сравнение със спада в броя на учениците води до 
по-малък среден брой учащи в специалните училища. Докато през 2007/8 г. средно в едно учи-
лище са били записани 90,4 деца, броят им през 2015/16 г. е почти двойно по-нисък – 52,8 деца, 
като най-значително намаление на средния брой учащи в специални училища през последните 
две години се регистрира при възпитателните училища-интернати – почти 4-кратно намаление 
в сравнение с пиковата 2011/12 г. Със Закона за предучилищното и училищното образование 
помощните училища се преобразуват в центрове за специална подкрепа, а децата, които посе-
щават тези центрове, ще бъдат записани в масови образователни институции. Стои въпросът 
за съдържателната промяна в ролята на тези нови центрове и до каква степен на практика де-
цата с увреждания, които ги посещават, ще са част от масовата образователна среда.

Посещаемост 

Проблемът с посещаемостта се следи внимателно, тъй като той представлява ранно предупреж-
дение за отпадане. Въпреки това съществува така нареченото „скрито фактическо отпадане“76. 
То се дължи на търпимостта спрямо честото отсъствие на децата и това отсъствие не се ре-
гистрира от учителите им. Според учителите училищните директори и общинските образова-
телни експерти броят на децата, засегнати от скрито фактическо отпадане, многократно преви-
шава броя на децата, официално напуснали училище, или които не са били записвани въобще.

По данни от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA 2012) в България 22% 
от учениците закъсняват за училище повече от 3 пъти в рамките на 2 учебни седмици, този дял 
в страните в ОИСР е значително по-малък – 9%. Делът на пропусналите поне 3 учебни дни през 
изминалите 2 седмици в България също е почти 2 пъти по-висок от средния за ОИСР – съот-
ветно 7,1% и 3,7%.77

76  „Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище“, УНИЦЕФ, 2013 г.
77  Програма за международно оценяване на учениците PISA 2012, http://www.oecd.org/pisa/q, 2015 г.
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Отпадане от училище и преждевременно напуснали 

Едно от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена образователната систе-
ма, е големият брой деца, които не посещават предучилищното образование, и големият брой 
ученици, които преждевременно напускат училищното образование. Министерство на образо-
ванието и науката предприе редица системни мерки в отговор на това предизвикателство. От 
учебната 2010-2011 г. започна поетапно въвеждане на задължителна двегодишна подготовка 
на децата преди постъпване в първи клас. В системата на предучилищното и училищното об-
разование се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни 
комплекти. Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от 
първи до четвърти клас при желание на родителите, както и от пети до седми клас при желание 
на родителите и съобразно възможностите на училището. Равният достъп до образование се 
гарантира и чрез регламентираните в закона средищни детски градини и училища, както и за-
щитени детски градини и училища. За децата в средищните детски градини и за учениците от 
първи до седми клас в средищните училища се осигурява целодневна организация на учебния 
ден, обедно хранене и транспорт. Тези мерки са изключително важни, но не са достатъчни за 
решаването на проблема.

Делът на напусналите образование остава почти непроменен в периода 2008/9– 2013/14 учебни 
години. Известно подобрение бе регистрирано в прогимназиален етап, но въпреки това именно 
между 4 и 8 клас рискът за отпадане от училище остава най-висок и по-висок с около 1/3, откол-
кото в останалите образователни степени и етапи. Както показват данните за учебната 2014/15 
г. именно това е и етапът, в който съществува най-голям риск за внезапни негативни промени. 

Средностатистическият отпадащ ученик е напуснал българското училище още преди края на 
втория срок на 7 клас, повече от година преди завършване на основната образователна степен. 
През последните 5 години няма основания за промяна на това заключение.

Графика 27. Дял напуснали образование по образователни степени

Източник: НСИ, 
2016 г. 
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Сравнението между административно-териториалните области показва, че отпадането от учи-
лище преди завършване на начално образование засяга в най-висока степен области с високи 
дялове на малцинственото население – Сливен, Търговище, Пазарджик, Добрич и Враца. 

Само в основната образователна степен за периода на учебните 2009/10– 2013/14 години об-
щообразователните и специални (профилирани) училища са били напуснати от общо 61 793 
ученици. За последните две учебни години (2014/15 и 2015/16) над 21 000 годишно са децата, 
които напускат образователната система.

Вероятността за отпадане от училище или незаписване в образователната система при мла-
дежите с увреждания и заболявания, които имат трудности и ограничения при изпълнение на 
основни дейности като чуване, виждане, придвижване и способност за комуникация, е много 
по-висока в сравнение с връстниците им, които не са изправени пред такива затруднения. По 
данни на Евростат през 2011 г. в България делът на отпадащите от училище с увреждания 
или заболявания, пораждащи трудности и ограничения при изпълнение на основни дейности, 
достига 73,2% - или почти 7 пъти повече в сравнение с младите хора, които нямат възпрепят-
стващи основните им дейности увреждания или заболявания. За сравнение в ЕС-28 това съот-
ношение е под 3:1. 

Графика 28. Дял на отпадащите от училище с и без увреждания и заболявания, пораждащи 
трудности и ограничения при изпълнение на основни дейности - 2011 г.

Източник: Евростат, 2015 г.

Тези данни са показателни за значително по-ниската степен, в която образователната и соци-
алната система в България е способна да облекчи ефекта от настъпващите тежки и продължи-
телни увреждания или трайни заболявания върху достъпа до образование. 

След 2013 г. за първи път след присъединяването си към ЕС България е сред 6-те страни с най-
лоши показатели за преждевременно напускане на училище. През 2012 г. и 2013 г. относител-
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ният дял на преждевременно напусналите (лица на възраст 18-24 г. със завършено най-много 
начално образование и без работа, образование или обучение) нарасна до 12,5% и продължи 
да расте до 12,9% през 2014 г., 13,4% през 2015 г. и 13,8 % през 2016 г. 

Тези дялове означават, че приблизително 70 хил. младежи в България на възраст 18-24 години 
не са завършили средно образование, което все повече отдалечава България от постигането на 
целта от Националната програма за реформи (2011-2015 г.), която предвижда до 2020 г. стой-
ността на показателя да не надвишава 11%. Въпреки ангажимента, който правителството пое 
с приемането на Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напуснали-
те образователната система в България (2013-2020) и отчетения напредък в изпълнението на 
мерките, заложени в плановете за изпълнение на стратегията, мерките за превенция и проти-
водействие на преждевременното напускане на образователната система в България не дават 
устойчив резултат. 

Графика 29. Преждевременно напуснали образование и обучение в България и в ЕС-28

Източник: Евростат, 2016 г.

По отношение на преждевременното напускане на образованието гъстонаселените и рядкона-
селените райони в България са разделени от огромна пропаст. Страната отдавна е решила в 
значителна степен проблема с отпадането от училище в гъстонаселените райони – в тях равни-
щата на преждевременно напускане на образованието през 2015 г. са около 3 пъти по-ниски от 
тези за гъстонаселените райони в ЕС като цяло. 

Основните предизвикателства в страната са по отношение на завършването на средно образова-
ние в селата и малките градове. Именно в по-малко населените региони преждевременно напус-
налите са с над 8 пъти по-висок дял, отколкото в гъстонаселените. След 2011 г. този дял нараства 
непрекъснато и през 2015 г. достига 29,4% или с над 10 процентни пункта повече в сравнение с 
2011 г. През последните две години дори в рядконаселените райони на ЕС като цяло има по-ниска 
степен на преждевременно напускане на училище отколкото средно в България.

Изследване на УНИЦЕФ за феномените на необхващане в училище78 показва, че сред водещи-

78 „Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище“, Изследователски доклад, УНИЦЕФ България, Боян 
Захариев, Илко Йорданов, Йоана Дечева, София 2013 г., стр. 77-78.
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те фактори за отпадане от училище са още: бедността, географска отдалеченост на малките на-
селени места до образователните институции и влошени условия на жилищната среда, ниската 
степен на образование на родителите, което затруднява генерирането на доходи за издръжка 
на семействата и ограничава възможностите за оказване на подкрепа за подготовка за училище 
в домашна среда; невладеенето на официалния език и недостатъчната езикова култура при де-
цата, за които българският език не е майчин, предразсъдъци и дискриминационни нагласи към 
етническите малцинства и демотивиране на представители на уязвими малцинствени групи за 
участие в училищното образование. Изследването идентифицира и предизвикателства, свър-
зани с незаписването или ниското качество на подготовка в детски градини и подготвителни 
групи в детска градина и училище на децата от уязвими групи, преминаване в по-горен клас, 
без да са покрити минималните стандарти, въвличане в различни форми на трафик, сексуална 
експлоатация, просия, детски труд и миграцията. 
Сред слабостите в институционалната среда са налице проблеми с допускането на формално 
водене в училище и нерегистриране на направените неизвинени отсъствия – липсата на между-
институционални партньорски механизми на местно, регионално и национално равнище и при 
ясно планиране на интегрирани мерки и конкретни отговорности на институциите за изпълне-
нието им при ясно лидерство на МОН, както и неизпълнението на законовите отговорности на 
органите на местната власт за извършване на проверки за обхвата и посещаемостта в образо-
ванието и въвеждане на санкции и стимули за общините с оглед намаляване на незаписването 
и отпадането от образование79. 

Образование и пазар на труда за младежите
Професионално образование
Броят на учащите в професионални училища – II, III и IV на професионална квалификация (без 
спортните училища и училищата по изкуствата и без обучаващите се възрастни) – намалява в 
периода 2009/10–2015/16 г. с почти 34 хиляди ученици или с 21%. За същия период учащите 
в гимназиална степен на общообразователните училища намаляват значително по-малко – 19 
хил. или 13%. 
Графика 30. Дял на учащите в II, III и IV на професионална квалификация от всички учащи в 
гимназиална степен (без спортните училища и училищата по изкуствата и без професио-
нално обучение на възрастни)

Източник: НСИ, 2016 г. и  
собствени изчисления

79 Изследване на феномените на незаписване в училище, Изследователски доклад, УНИЦЕФ България, Боян Захариев, Илко Йорда-
нов, Йоана Дечева, София 2013 г., стр. 79-81.
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Докато закриването на училища и детски градини в периода 2011/12– 2015/16 г. забавя темп в 
сравнение с периода 2007/8–2010/11 г., закриването на професионални гимназии продължава и 
през последния период със сходни темпове. Професионалните гимназии през 2015/16 г. са с 27 
по-малко в сравнение с 2011/12 г., което е спад с приблизително 7%.

За намаляващия интерес към професионалното образование през последните 5 години свиде-
телства и фактът, че през 2015/16 г. броят на учащите в частни професионални училища спрямо 
2010/11 г. е намалял с 60%, а делът им от общия брой учащи в професионални училища (1,2%) 
е спаднал с почти 3 пъти в сравнение с 2009/10 г. и достига най-ниското си равнище от началото 
на хилядолетието.

От началото на века делът на частните професионални училища също е намалял от общия 
брой на частните институции в системата на образованието и в сравнение с 2000/1 г., когато 
31% от частните образователни институции са били професионални училища, делът им е на-
малял почти 3 пъти и половина през 2015/16 г. – до 9%.

Сред основните предизвикателства в областта на развитието на професионалното образова-
ние са продължаващото твърде ранно насочване към професионална подготовка преди да са 
формирани необходимите базови компетентности, като този проблем се отнася и за ранния 
прием в специализираните (профилираните) училища. Все още са необходими усилия за подо-
бряване на взаимодействието между училищата и бизнеса и засилване на съответствието на 
обучението с потребностите на пазара на труда (вкл. в областта на продължаващото обучение 
на преподавателите и работниците, както и за дефиниране и актуализация на необходимите 
компетентности, провеждане на ученическите практики, участие в комисиите за провеждане на 
държавни изпити по професията и подпомагане на училищата за подобряване на материално-
техническата база), както и за ефективно прилагане на вътрешни системи за управление на 
качеството в професионалните училища и на механизмите за валидиране на квалификации и 
признаване на предишно учене.

Млади хора, които не работят, не учат и не се обучават (NEET)80

Ранното отпадане от образованието и липсата на заетост са две често взаимосвързани и изклю-
чително трудни за преодоляване предизвикателства пред младите хора във възрастовата група 
15-24 години. От 2009 г. до 2015 г. ежегодно всеки 1 от 5 младежи в тази възрастова група или 
средногодишно около 175 хил. младежи са били без работа и не са участвали в никаква форма 
на образование и обучение (NEET). Към 2015 г. страната ни е с втория най-лош показател за 
NEET – след Италия, като това са единствените 2 държави членки на ЕС с дял на младите хора 
от 15 до 24 години, които нито работят, нито учат, надхвърлящ 19%. Тези дялове са почти 2 пъти 
по-високи от средния за ЕС-28 през 2015 г. – 12%. 

През 2014 г. и 2015 г. безработицата сред младите хора намаля значително81 в сравнение с 2013 
г. и коефициентът на безработица във възрастовата група 15-24 г. в края на периода е с почти 7 
процентни пункта по-нисък в сравнение с 2013 г., т.е. с почти ¼. Това допринесе за значително 
снижение на броя и дела на NEET през последните две години. През 2015 г. NEET в България 
са съответно в групата на 15– 24-годишните – 19,3% или около 136 хил. и в групата на 18–24-го-
дишните – 23,5% или приблизително 121 хил.

Този спад е свързан с активните политики на правителството и ЕС за намаляване на младежка-
та безработица и NEET – главно чрез инструмента на т. нар. младежка гаранция82.

80 Младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, са представени в текста за краткост с английското съкращение NEET 
(neither in employment nor in education or training), което е придобило гражданственост и има практика да се използва в този вид и в 
други неанглоезични страни в ЕС.

81 Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2015 г., НСИ, София, 2015 г., стр. 6.
82 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&intPageId=3333&langId=en
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Националното изследване на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се 
обучават, показва, че 63% от младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, живеят в 
села и малки градове (различни от областните центрове), а делът на NEET в селата е два пъти 
по-голям от този на NEET в областните центрове83.

По данни на Евростат84 в слабонаселените райони на България през последните 4 години делът 
на младежите на възраст 18-24 години, които не учат и не работят, надхвърля 40%, докато този 
на младежи в гъстонаселените райони варира между 14,6% и 11,2%. Пропастта между двете 
групи младежи нарасна значително в разгара на кризисния период 2012–2015 г. и в края му 
достигна почти 4 пъти.

Графика 31. NEET в България и ЕС по видове населени места (18 - 24 г.)

Източник: Евростат, 2016 г.

Ниското равнище на образование и квалификация са сред водещите причини за изпадане в си-
туация на NEET. Над 1/3 от младежите в проучването на УНИЦЕФ за NEET85 заявяват, че пречка 
за намиране на работа е ниската образователна степен или неподходящите образование и ква-
лификация. Други трудни за преодоляване бариери пред заетостта на младежите са липсата 
на опит, който се дължи както на дефицита на качествена практическа подготовка за пазара на 
труда в рамките на образователната система, така и на продължителната безработица, която 
повишава риска от деквалификация86.

Ниското заплащане на труда, което не е в състояние да отговори на потребностите от доходи 
за младите хора, които да им позволят да създадат семейства и да имат желаното качество на 
живота, е силен демотивиращ фактор и всеки 4-ти от младежите няма желание или не знае по 
каква причина не може да започне да работи.

83 Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), 
УНИЦЕФ, София, 2015 г., стр. 24.

84 Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat/data/databaseedat_lfse_29, 2015 г.
85 Пак там.
86 В България 44% от NEETs са трайно безработни (в продължение на повече от 1 г.). Пак там, стр. 29.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ниското образование, високата младежка безработица и ограниченият достъп до пазара на 
труда за хилядите младежи, особено от уязвимите групи, водят до изостряне на рисковете от 
задълбочаващи се бедност, социално неравенство и изключване. По изчисления на Eurofound87 
през 2012 г. загубите на България от високия брой младежи до 29-годишна възраст, които не 
работят и не учат, възлизат на между 3% и 3,5% от БВП или приблизително между 2,4 и 2,8 
млрд. лева.

Качество на образованието

Сериозно предизвикателство по отношение на гарантиране правото на качествено приобща-
ващо образование представлява по-ниската ефективност на учебния процес в специалните 
училища и по-конкретно социално-педагогическите интернати и възпитателните училища-ин-
тернати, констатирана в проверки и доклади на държавни агенции и неправителствени органи-
зации88. За преодоляване на тези предизвикателства България започна важна образователна 
реформа, като прие Закона за предучилищното и училищното образование. Законът дефинира 
образованието като национален приоритет и въвежда поредица от промени в образователната 
система, като нова структура на образованието и нови видове училища, включително обеди-
нени училища и иновативни училища; повишена автономия на училищата; силно се акцентира 
върху приобщаващо образование и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа в зависи-
мост от нуждите; подобрен мониторинг. Разработват се и нови учебни програми по общообра-
зователните предмети.

Учебни резултати и неравенства

Изследването PISA се счита за една от най-надеждните оценки за качеството на училищното 
образование както на национално равнище, така и в международен план; то дава възможност 
за сравнение на резултатите с тези на други страни, участващи в международното изследване, 
което оценява постиженията на учениците в областта на четенето, природните науки и матема-
тиката. През последните 3 проучвания (2006 г., 2009 г., 2012 г.) изследването показва, че сред 
участващите страни България трайно заема неблагоприятна позиция, свидетелстваща за необ-
ходимостта от дълбоки и всеобхватни промени в училищното образование, които да повишат 
необходимите за живота знания, умения и компетентности на учениците и да допринесат за 
осигуряване на по-високо и конкурентно качество на човешките ресурси в България.

Макар делът на учениците с критично ниска четивна грамотност между 2006 г. и 2015 г. да е на-
малял незначително, позицията на България в глобален сравнителен план не се е променила 
съществено и тя отново доближава групата на първата една четвърт от страните участнички в 
PISA с най-високи дялове на учащите с ниска четивна грамотност. 

Качеството на образованието, измерено чрез резултатите в областта на четивната грамотност, 
при децата в селските райони и от малцинствените групи е значително по-ниско от средното за 
страната.

През 2012 г. спрямо 2009 г. неравенствата в страните от ОИСР намаляват, докато в България те 
се задълбочават. Учениците с майчин език, различен от българския, изостават по четивна гра-

87 Eurofound, NEET – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, 2012.
88 „За децата в конфликт със закона“ - тематичен доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на 

децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища–интернати в Република България, Омбудсман 
на Република България, ноември-декември 2015 г., стр. 22-23.

 „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“, БХК, София, 2014 г., стр. 19, 22, 172, 207, 260 и 310. 
 „За децата в конфликт със закона“ - тематичен доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на 

децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища–интернати в Република България, Омбудсман 
на Република България, ноември-декември 2015 г., стр. 22-23.

 „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“, БХК, София, 2014 г., стр. 19, 22, 172, 207, 260 и 310.
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мотност от говорещите български майчин език техни връстници с резултат, еквивалентен на три 
учебни години. Изоставането на 15-годишните ученици в селските райони спрямо връстниците 
им в големите градове е дори още по-високо и се равнява на 4 учебни години.

Графика 32. Нарастване на неравенствата по четене PISA 2009 - 2012 в зависимост от 
езика на теста

Източник: Собствени изчисления на база данни от  
Програма за международно оценяване на учениците PISA 2012, http://www.oecd.org/pisa/, 2015 г.

Силното влияние на социалната среда върху постиженията на учениците е сред основните пре-
дизвикателства пред резултатите на българските ученици по PISA. В сравнение с много други 
развити страни българската образователна система неутрализира в по-малка степен риска от 
унаследяване на неравенствата. 

Данните от изследването PISA 2009 показаха, че средният резултат по четене на учениците, 
които не общуват в дома си на български език, е с 23% по-нисък от резултата на връстниците 
им с майчин език български. Това неравенство през 2012 г. нараства на 27%. Ръст има и по 
отношение на резултатите по математика и природни науки. За същия период неравенството в 
страните от ОИСР намалява и в трите области и през 2012 г. е под 10%.

През 2015 г. в класацията на PISA по четивна грамотност България се нарежда на 49-то място 
от 72 държави, като страната заема последна позиция по този показател сред страните членки 
на ЕС. 
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Таблица 9. Процент на учениците с резултати под второ ниво (малограмотни): 

PISA България 2000 г. 2006 г. 2009 г. 2012 г. 2015 г.
Четене 40,3 51,1 41 39,4 41,5
Математика N/A 53,3 47,2 43,8 42
Природни науки N/A 42,6 38,8 36,9 37,9
Средна стойност  49 42,33 40,03 40,47

Източник: http://www.oecd.org/pisa/

Доклад на Световната банка89 показва, че ромските деца на възраст 5-6 години изостават в 
сравнение с децата от неромски произход в техните познавателни резултати. Разликите са го-
леми. Например, докато приблизително половината от ромските деца могат да посочат най-
малко десет букви от азбуката, 50-94% от неромските им съседи могат. По същия начин, докато 
приблизително две трети познават числата от 1 до 10, при неромските им връстници този про-
цент е 79-94%.

Образователните неравенства и широкоразпространените нагласи за тяхното толериране вза-
имно се усилват и водят до нарастваща социална пропаст още в детска и ученическа възраст. 
Проучване за отношението към деинституционализацията на деца, проведено през 2015 г., по-
казва още, че 42% от интервюираните не са склонни да приемат детето им да посещава детска 
градина или училище заедно с деца от маргинализирани етнически групи 90.

Законът за предучилищното и училищното образование препотвърждава още веднъж полити-
ческата воля за недопускане на дискриминация в училищното образование. Трябва, обаче, да 
се подчертае, че практическото преодоляване на образователните неравенства, включително 
основани на етнически признак, изисква допълнителни политически мерки, сред които и недо-
пускане на твърде ранното разделяне в образованието на децата въз основа на проверка на 
техните възможности и създаване на предпоставки за равенство на възможностите в училище 
чрез достъпна и ефективна предучилищна подготовка. 

Показателен за влиянието на семейната среда върху резултатите на децата в училище е фа-
ктът, че 15-годишните ученици в страните от ОИСР, участвали в изследването PISA 2012 и 2015, 
чиито майки са с незавършено начално образование, имат с около 18 процентни пункта по-ни-
ски резултати по четивна грамотност в сравнение с връстниците си, чиито майки са завършили 
средно образование. В България обаче неравенствата се предават в значително по-висока сте-
пен – 15-годишните учащи с майки с незавършен начален етап на основното образование имат 
с над 40% по-нисък резултат по четене от децата, чиито майки са завършили средно образова-
ние. През 2015 г. резултатите по четивна грамотност на момичетата намаляват в сравнение с 
2012 г., като с 5 пункта се увеличава делът им под критичния праг на постижения – второ равни-
ще. Резултатите от изследването PISA 2015 показват, че 59% от учениците от бедни семейства 
и учениците, за които българският не е майчин език, показват резултати по природни науки под 
критичния праг на постижения – второ равнище.

Българското училище в много по-малка степен се оказва способно да допринесе за прекъсване 
на приемствеността по отношение на образователната бедност в сравнение с образователните 
системи в страните от ОИСР. 

89 За равен старт: Намаляване на разликата в обучението в ранна детска възраст на ромските деца в Източна Европа, Световна банка, 
2012 г.

90 Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 22.
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Учебна програма и методи на преподаване

Въпреки всичките положителни промени, свързани с новото законодателство, и факта, че през 
изминалите години Министерството на образованието и науката разработи редица национал-
ни програми, включително и за квалификацията на учителите за въвеждане на интерактивни 
методи, иновации и подходи за учене чрез практика и текущото осъвременяване на учебните 
програми, така че да отразяват основни компетентности, редица анализи91 на Центъра за оцен-
ка на предучилищното и училищното образование на учебните програми и техния ефект вър-
ху резултатите на учениците показват, че остават ключови предизвикателства. Те са свързани 
главно с големия брой нови теми и концепции и с ограниченото време за упражнения; липсата 
на учене чрез практики и чрез практически задачи и подходи (вкл. лабораторни експерименти, 
стажове, наблюдения), които трябва да включват работа в екип, събиране на данни, вземане на 
решения и критично мислене; липсата на стандарти за вътрешна оценка; недостиг на проекто-
ориентирани подходи към ученето, в които се интегрират умения и познания по повече пред-
мети; рядкото използване на технологии; фактът, че учебната програма не позволява развитие 
на универсални умения и личностни умения. Анализите сред професионалните училища92 ясно 
показват, че подготовката на учениците все още е силно ориентирана към придобиване на ин-
формация и теоретични знания, а не към прилагането на тези знания и умения в практиката, 
анализиране и оценка на явленията в ситуации от реалния живот.

Резултатите на България от Международното изследване за преподаване и учене (TALIS) на 
ОИСР от 2013 г. за квалификацията на учителите са близки до средните за ЕС (ОИСР 2014 г.) –  
делът на педагозите, участвали в някаква дейност за професионално развитие през последните 
12 месеца, съответства на средния за ЕС (85%), както и делът на учителите, използващи инфор-
мационни и компютърни технологии (ИКТ) за проекти на учениците или работа в клас (55,6%). 

Съотношение ученици на един учител/обезпеченост с училищен персонал

Съотношението ученици на един учител в България остава твърде високо, за да се гарантира 
качествена индивидуална работа с учениците. По данни на Евростат през 2012 г. в българското 
училищно образование на един учител се падат средно 13,9 ученици, с което България се на-
режда сред първите 8 държави членки с най-висок брой учащи на учител. През същата година 
страната е сред 6-те държави в съюза с най-висок среден брой учащи в една паралелка в про-
гимназиален етап – 22,1. Важно е да отбележим също, че осредненият показател не разкрива 
докрай предизвикателствата пред системата, тъй като в рамките на страната сме свидетели на 
огромни дисбаланси по отношение на това съотношение.

Националното законодателство и Законът за предучилищното и училищно образование пре-
доставят основа за изграждане на приобщаваща среда за всички деца в детските градини и 
училища. Все още обаче съществуват редица бариери, които пречат на децата със специфични 
нужди да се включат и участват пълноценно в процесите на обучение и социализация в детска-
та градина. Тези бариери са свързани с физическата среда и нейната организация, съдържа-
нието на образователния процес и методите на работа с децата, отношенията между децата и 
възрастните, преобладаващите нагласи и отношения в общността, подкрепата и капацитета на 
съществуващите социални и здравни услуги в общността.

91 Анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA през призмата на учебните програми, преподаването и 
оценяването (ЦКОКУО, 2014); Aнализ на задачите и отговорите на българските ученици в трите изследвания PISA 2006, PISA 2009 
и PISA 2012; Сравнителен анализ на националните стандарти и учебни програми за задължителна подготовка по природни науки 
и компетентностите, измервани в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA); Изследване на оценката и отно-
шението на учениците от 12-ти клас на професионалните училища и усвоени ключови компетентности в процеса на обучението по 
професии/специалности с икономическа насоченост, MON, CKOKO, 2011.

92 Изследване на оценката и отношението на учениците от 12-ти клас на професионалните училища и усвоени ключови компетентно-
сти в процеса на обучението по професии/специалности с икономическа насоченост, MON, CKOKO, 2011.
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Значително нарасналият след 2007/8 г. брой ученици със СОП, записани за обучение в интег-
рирана образователна среда, не е компенсиран с адекватно нарастване на броя на персонала, 
работещ с тези деца. През 2012/13 учебна г. броят на ресурсните учители и другите специали-
сти (като логопеди и психолози), подпомагащи обучението на интегрираните деца и ученици, 
е 1 264. Средно в периода на учебните години от 2008 до 2013 г. на един учител или друг спе-
циалист, подпомагащ обучението на децата и ученици със СОП в детски градини, в общообра-
зователни и професионални училища, се падат около 8 ученици или деца, но броят им е бил 
значително по-малък през 2007/8 г. – около 6 деца. 

Таблица 10. Деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават 
интегрирано в детски градини, в общообразователни и професионални училища

Учебни 
години

Общ брой 
деца/ученици

Общ брой ресурсни учители и други  
специалисти, подпомагащи обучението  

на интегрираните деца и ученици

Брой 
деца на 
учител

2007/2008 5 573 883 6,3
2008/2009 7 957 933 8,5
2009/2010 8 925 1 093 8,2
2010/2011 10 304 1 213 8,5
2011/2012 10 747 1 351 8,0
2012/2013 9 734 1 264 7,7

Източник: Министерство на образованието и науката, Трети, четвърти и пети консолидиран доклад  
по Конвенцията за правата на детето на ООН, Р. България, 2013 г., стр. 27

По данни на МОН за 2015 г. в системата на образованието в цялата страна има едва 1062 
ресурсни учители, 761 психолози и педагогически съветници, 112 логопеди, 20 слухово-рече-
ви педагози и 8 зрителни педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят необходимата 
подкрепа на всички деца със специфични нужди, така че да могат пълноценно да участват в 
дейностите в детската градина или училище.

Законът за предучилищното и училищно образование въвежда предписание за назначаване на 
помощен персонал – помощник на учителя, при наличие на три и повече деца със специални 
потребности в един клас, но обезпечаването на този допълнителен персонал продължава да е 
предизвикателство за учебните заведения.

Ключови препоръки 
Необходимо е значително увеличение на публичните средства за образование. България 
заделя за образование най-ниския процент от БВП в Европейския съюз. Това е основна пре-
поръка в КПД заедно с потребността от устойчиви и ефективни мерки за по-добър достъп до 
качествено образование в селските райони и малките градове, включително достъп до пре-
дучилищно, средно и висше образование, разработване на програми с механизми за наблю-
дение и оценка за намаляване на дела на отпадналите от училище; насърчаване участието 
и приобщаването на децата от ромски произход и децата с увреждания в образованието на 
всяко равнище – включително предучилищното образование.

Трябва да продължат усилията за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно 
и училищно образование за всяко дете – особено за деца, които имат затруднен достъп до 
детски градини и се нуждаят от подкрепа за развитие на езиковите си умения. Програмите и 
мерките за ограничаване на негативните ефекти от бедността върху достъпа до образование 
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следва да достигат до всяко дете в риск от отпадане от училище заради липса на средства 
за помагала, храна, облекло и обувки, удобен транспорт. 
Резултатите от всички оценявания на способностите на учениците показват, че образовател-
ната система е ориентирана към осигуряване на теоретично познание, а не на практически 
умения, което влиза в разрез с модерните възприятия за образование и реалните потребно-
сти на учениците. За да се адресира този проблем, е необходимо преосмислянето на начина 
на поднасяне на учебния материал и подобряване на баланса между теоретична подготовка 
и практически задачи, както и оптимизиране на учебното съдържание, модернизиране на 
образователния процес и разработване на методи на преподаване, ориентирани към възпри-
емането от страна на учениците.
Обучението за учители преди и след постъпване на работа също трябва да се осъвремени, 
така че да отразява нуждите на всяко дете в съответствие с визията за приобщаващо обра-
зование, а също и да дава възможност на учителите и преподавателите да прилагат инова-
тивни и интерактивни методи на преподаване.
Особено важно е да се предприемат специални мерки за подобряване статута на учителска-
та професия, включително увеличаване на минималната заплата, намаляване на разликата 
между най-ниската и най-високата заплата в образованието, откриване на възможности за 
професионално развитие и подобряване на достъпа до учителската професия. 
За развитието на приобщаващото образование е особено важно да бъде решен проблемът с 
недостига на специалисти с педагогически функции, които да работят ежедневно с деца със 
СОП, особено педагогически съветници, психолози и логопеди, най-вече в отдалечените и 
труднодостъпни планински райони. Заедно с това всички професионалисти в образователни-
те институции следва да повишат капацитета си, да създават и развиват приобщаваща среда 
в училищата и детските градини и да подкрепят включването в нея на всички деца и особено 
на децата с увреждания и нуждаещите се от специална образователна подкрепа. 
Необходимо е да продължат усилията за повишаване на информираността и изграждане 
на общо разбиране сред всички заинтересовани страни, включително родители, учители от 
общообразователните училища, държавни органи и други по въпросите на приобщаването и 
правото на всяко дете на качествено предучилищно и училищно образование. 
Необходимо е и повишаване на дела от бюджетите за подобряване на материалната и тех-
ническата база в училищата, както и разработване на цялостна средносрочна програма за 
обновление на материално-техническата база в детските градини и училищата, достъпна за 
всяка детска градина и училище. 
Създаването на междуинституционалния механизъм за обхват и задържане на децата и уче-
ниците в системата на образованието е положителна стъпка в процеса на заздравяване на 
междусекторното сътрудничество и идентифициране на деца извън образователната систе-
ма. По отношение на превенцията все още липсва цялостен хармонизиран подход за иден-
тифициране на деца в риск от отпадане. Той трябва да бъде ясно обвързан с механизмите за 
предоставяне на допълнителна подкрепа съгласно Наредбата за приобщаващото образова-
ние и да се обърне повече внимание на ефективността на заложените мерки. 
Необходими са и спешни мерки по отношение на осигуряването на безопасна образователна 
среда. Налице е потребност за изграждане на капацитет на образователните институции за 
прилагане на цялостен училищен подход за превенция на насилието и агресията в училище, 
както и за подобряване на мониторинга върху предоставянето на цялостната образователна 
услуга. 
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ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

1. Институционален и правен контекст
Децата с увреждания имат всички права съгласно Конвенцията за правата на детето. Те обаче 
са една от групите деца, които срещат сериозни трудности за пълноценното упражняване 
на правата си. При тях съществува по-голяма вероятност да бъдат отделени от семействата 
си и да израснат в специализирани институции, да останат извън образователната система 
или да бъдат подложени на дискриминация и социална изолация в семейството, училището 
и общността. Тези трудности не се дължат на самото „увреждане“, а по-скоро са свързани със 
съществуването на комбинация от фактори в средата – социални, културни и физически, които 
ограничават реализацията на правата, заложени в Конвенцията.

В България има създадени условия – законодателни и институционални за гарантиране правата 
на децата с увреждания. Държавната политика по отношение на децата с увреждания се 
основава на спазване на правата на детето в съответствие с международното и националното 
законодателство. Държавата оказва подкрепа на семействата с деца с увреждания чрез 
различни инструменти – финансови помощи, социални услуги, различни осигурителни 
плащания, здравеопазване и мерки за подкрепа за приобщаващо образование. 

През 2012 г. страната ратифицира и Конвенцията за правата на хората с увреждания. Приети 
са и различни стратегически и политически документи, свързани с деинституционализацията, 
здравеопазването и закрилата на децата, които създават предпоставки за закрила и 
пълноценното участие на децата с увреждания. Специфични мерки за подобряване положението 
и социалното включване на децата с увреждания са заложени в Националната стратегия за 
детето 2008-2018 г., в ежегодно приеманите Национални програми за закрила на детето, както и 
в Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. и Плана за нейното изпълнение 
за периода 2016-2018 г. 

През последните години беше постигнат забележителен напредък в намаляването на броя 
на децата с увреждания, настанени за отглеждане в специализирани институции. Към 2016 г. 
всички специализирани институции за деца с увреждания бяха закрити и заменени с резидентни 
услуги, в които децата се отглеждат в среда, близка до семейната. Изградена беше система от 
социални услуги в общността, които подпомагат семействата в грижите за децата с увреждания. 
Създадени бяха условия за комплексна подкрепа за приобщаващо образование, която доведе до 
значително намаляване на броя на децата в специалните училища и нарастващо приобщаване 
в масовите училища и детски градини. 

През 2017 г. бяха направени и изменения в Закона за семейните помощи за деца, с които се 
въведе нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания, която осигурява 
подкрепа на семействата за отглеждането на децата в семейна среда и социално включване. 
Помощта е диференцирана в зависимост от степента на увреждането или степента на намалена 
трудоспособност. За дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена трудоспособност помощта е в размер на 930 лв. месечно.

Към 2017 г., в процес на реализиране са и мерки за предоставяне за разширяване на услугите 
за ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа на деца с 
увреждания чрез надграждане на дейностите, реализирани в дневните центрове и центровете 
за рехабилитация на уврежданията. Развива се и специализирана приемна грижа за деца с 
увреждания. Планира се и създаване на центрове за специализирана здравно-социална грижа 
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за деца с потребност от постоянни или специфични медицински грижи. В Закона за лечебните 
заведения се регламентира и нов вид лечебно заведение – Център за комплексно обслужване 
на деца с увреждания и хронични заболявания, което се очаква да осигури комплексен подход 
към потребностите на децата с увреждания. 

Все още обаче в България доминира медицинският подход към уврежданията, който разглежда 
увреждането като качество или състояние на лицето по рождение или възникнало по-късно 
в резултат от травма, заболяване или друго здравословно състояние. В същото време през 
последното десетилетие и особено след приемане на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания разбирането за увреждане при децата постепенно се промени. Събирателното понятие 
„увреждане” постепенно се заменя с подход, при който увреждането не се разглежда като качество 
и състояние, което се проявява с раждането на детето или при възникване на заболяване, а като 
състояние, което се достига, когато определени физически, психически, сетивни или интелектуални 
ограничения се срещнат с бариери и пречки за социално участие в средата. 

В България все още няма цялостна и надеждна информация за общия брой на децата с 
увреждания, естеството на техните затруднения и дали те водят до увреждане. В системата 
на здравеопазване се събират данни за броя на децата, които всяка година получават 
признати вид и степен на увреждане, както и за вида на увреждането. Така например по данни 
на НЦОЗА през последните години броят на новорегистрираните деца с увреждания във 
възрастовата група до 16 години нараства след 2008 г., когато е бил около 3 000 деца, и клони 
към 5 000 новорегистрирани годишно през периода 2013-2015 г. Докато през 2008 г. броят на 
новорегистрираните деца с увреждания е 2,8 на 1 000, през 2013 г. той е нараснал на 5,1 на 
1 000 – най-високото равнище след 2001 г. През 2014 г. и 2015 г. е регистриран слаб спад – 
съответно до 4,8 и 4,7 на 1 000 деца93.  През 2015 г. при 29% от децата увреждането се дължи 
на болести на дихателната система, при 18,2% – на психични и поведенчески разстройства, при 
15,2% – на вродени аномалии, а при 14,9% – на болести на нервната система. 

По данни на Агенцията за социално подпомагане в периода 2013–2016 г. броят на децата с 
трайни увреждания, чиито семейства са подпомагани по реда на Закона за семейните помощи 
за деца, постепенно нараства от 20 147 средномесечно през 2013 г. до 26 092 през 2016 г. 
По Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане, за 
2015 г. и 2016 г. на около 21 600 деца средномесечно са предоставени добавки за социална 
интеграция94. Тези данни дават частична представа за групата на децата с увреждания, тъй 
като включват разнородни по характер здравословни проблеми и състояния, които често не 
са свързани със социални пречки и бариери за участие в обществото. Например броят деца с 
право на подпомагане по ЗИХУ включва всички деца с хронични заболявания, независимо от 
тежестта и ефекта, който има върху възможността им за участие. Същевременно редица деца 
със забавяне в развитието или емоционални и поведенчески проблеми са в риск от увреждане 
и се нуждаят от специални мерки за достъп до образование и обучение, но не попадат в групата 
на деца с увреждания, тъй като състоянието им не е свързано с разпозната диагноза. 

Броят на децата с увреждания (вкл. повече от едно дете с увреждания в семейство) е значително 
по-голям от броя на подпомаганите, ако се вземе предвид факта, че само в периода 2001–2014 
г. по данни на „ТрансМоне” средногодишно 4 718 деца на възраст между 0 и 16 години са били 
новорегистрирани с увреждания, като по данни на НСИ в периода 2011–2013 г. около 2/3 от 
новорегистрираните деца с увреждания са освидетелствани за повече от 1 година95.   

93 Освидетелстваните през 2014 г. деца до 16-годишна възраст с признати вид и степен на увреждане за повече от 1 г. са 65% – „Здра-
веопазването в Република България през 2015 г.“, НСИ, София, 2016 г., стр. 51.

94 Годишни доклади на Агенцията за социално подпомагане, публикувани на http://www.asp.government.bg/web/guest/godisen-otcet
95 Освидетелстваните през 2011 г. деца до 16-годишна възраст с признати вид и степен на увреждане за повече от 1 г. са 70% - „Здра-

веопазването в Република България през 2012 г.“, НСИ, София, 2013 г., стр. 51; Освидетелстваните през 2012 г. деца до 16-годишна 
възраст с признати вид и степен на увреждане за повече от 1 г. са 67% – „Здравеопазването в Република България през 2013 г.“, 
НСИ, София, 2014 г., стр. 51; Освидетелстваните през 2013 г. деца до 16-годишна възраст с признати вид и степен на увреждане за 
повече от 1 г. са 65% – „Здравеопазването в Република България през 2014 г.“ , НСИ, София, 2015 г., стр. 51.
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Графика 33. Брой и дял новорегистрирани деца с увреждания

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

Наличието на надеждни и точни данни за броя деца, видовете увреждания и породените от тях 
нужди за приспособяването на социалната среда с цел подпомагане на социалното приобща-
ване е особено важно за развитието на ефективни политики. Ключов елемент в този процес е 
приемането на обективна терминология и методология за оценка на състоянието, която да е 
приета и разпознаваема от всички заинтересовани институции.

 
2. Достъп до обществени услуги
2.1. Достъп до здравеопазване и рехабилитация 

Децата с хронични заболявания или здравословни проблеми имат нужда от специализирана 
медицинска помощ, както и от грижи, които да намалят риска от социална изолация и социално 
изключване. За целта здравната и социална система е необходимо да гарантират адекватна и 
навременна диагностика, проследяващо лечение, достъп до специфична експертиза, медицин-
ски манипулации, рехабилитация и специални помощни средства, както и подкрепа и обучение 
на семейството за посрещане на специфичните потребности на децата. 

Националната здравна система осигурява основен пакет от диагностични, лечебни и рехаби-
литационни услуги за децата с увреждания, но са налице и сериозни предизвикателства. За 
предотвратяване и намаляване на тежестта на уврежданията, от изключително значение са 
ранната диагностика и ранната намеса – те трябва да бъдат организирани по начин, който да 
гарантира бърз достъп и подкрепа, дори без да има уточнена диагноза, съобразени с индиви-
дуалните нужди на децата, включително консултиране и насочване към подходящите услуги. 
Целенасочените интервенции през най-ранните години от живота на детето са най-ефективни 
и всяко забавяне на точната диагноза или даване на експертно мнение от ТЕЛК може да дове-
де до пропуснати възможности за максимално развитие на детето. За съжаление, по редица 
причини ранното диагностициране в първите години често е ограничено и до времето, когато 
децата достигнат предучилищна и особено училищна възраст, проблемите им може да са се 
усложнили допълнително и да са много по-трудни са преодоляване. 

Някои специфични фактори, които затрудняват ранната и своевременна диагноза, особено на 
нарушения в социалното, емоционалното и познавателното развитието в ранна детска възраст, 
включват липсата на стандартни методи за скрининг, както и недостатъчни познания и умения на 
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медицинските специалисти в първичната медицинска помощ да оценят развитието и здравето на 
детето и да открият рисковете от проблеми с развитието. Последващо проследяване на развитие-
то на детето и лечение се предоставят от общопрактикуващия лекар на детето, който често няма 
всичките изисквани специализирани компетентности за това или не може да отдели достатъчно 
време да предостави специални и комплексни грижи на детето. На много места комплексната 
оценка на детското развитие е затруднена от липсата на други специалисти – психолози, логопе-
ди и др., със задълбочени познания в областта на ранното детско развитие. 

Достъпът до адекватни и качествени здравни услуги за деца с увреждания често е свързан със 
значителни финансови разходи за семействата. В много случаи прецизната диагностика, лече-
нието и рехабилитацията налагат многократни пътувания и престой на семейството в други на-
селени места, където се намират медицинските специалисти и услуги със съответния профил. 
Често семействата трябва да се ориентират и да намерят сами възможностите за адекватни 
грижи през много различни медицински заведения. Осигуреното диспансерно лечение на деца-
та с увреждания по линия на НЗОК е свързано с ограничен брой посещения за проследяване 
на състоянието, които са стандартизирани и не отчитат неговата тежест. Това налага при по-
тежките и по-сложни случаи родителите да заплащат допълнително за лечение и изследвания. 
Редица необходими изследвания и манипулации, както и медицински консумативи не се запла-
щат от НЗОК. 

Няма създадени възможности за осигуряване на постоянни медицински грижи в домашна сре-
да. Общопрактикуващият лекар на детето или неговата медицинска сестра може да извършва 
посещения, но те са ограничен брой и не могат да посрещнат нуждата от медицински грижи, 
когато се касае за хронично състояние или състояние, при което има сериозен риск от уврежда-
не. В крайни случаи липсата на финансови средства за заплащане на здравните грижи в дома, 
както и отдалечеността от медицинските специалисти могат да принудят семейството да вземе 
решение да остави детето в специализирана институция. 

Рехабилитацията се осигурява както от системата на здравеопазване, така и от социални услу-
ги в общността. НЗОК финансира рехабилитация, която се предоставя в лечебни заведения по 
специфичен ред и може да включва хоспитализация или фиксиран брой посещения на опреде-
лени места, на които се провеждат процедурите, които също са ограничен брой и недостъпни в 
много региони. Тези специфични условия може да ограничат достъпа на децата до рехабилита-
ция, особено ако те имат нужда от интензивна подкрепа, която не се заплаща от НЗОК. Напри-
мер децата, имащи нужда от двигателна рехабилитация, не могат напълно да се възползват от 
предлаганите възможности, защото начинът на организация на услугите не отговаря на техните 
нужди. Децата със сетивни ограничения имат също крайно ограничени възможности за достъп 
до рехабилитация и развитие на уменията за самостоятелност. 

Достъпът до помощни средства често е силно ограничен. Наличните ресурси за такива сред-
ства се определят съгласно стандартни тарифи и не позволяват гъвкавост за намиране на най-
подходящото за състоянието на детето помощно средство. Осигуряват се най-често базисни 
модели, които са неудобни и непрактични и не отговорят на потребностите на детето.  

2.2. Социално подпомагане и социални услуги в общността

Съгласно Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане, Закона за 
семейните помощи за деца, както и Закона за интеграция на хората с увреждания, семействата 
с деца с увреждания имат право на социално подпомагане за осигуряване на адекватни грижи 
за детето. Достъп до социални плащания се осигурява само ако детето се яви пред територи-
ална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и бъде установена степен на увреждането.
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В много случаи въпреки наличието на специфично състояние, оценката и издаването на ре-
шение за увреждането може да се забави поради сложния характер на заболяването, липсата 
на специалисти с необходимата компетентност, които да направят оценката, дълъг период на 
изчакване и преглед, както и нуждата от психологическа подкрепа за семейството, за да приеме 
проблема и да започне допълнителни прегледи на детето. Финансовите разходи също могат да 
бъдат сериозна пречка, особено за бедните семейства. Всичко това може да попречи на семей-
ствата да получат достъп до социално подпомагане за детето.

Равнището на социалното подпомагане и надбавки за децата с увреждания бяха повишени 
значително през 2017 г., но в продължение на дълги години те бяха недостатъчни за покриване 
на нуждите на детето и семейството. Допълнителните плащания за медикаменти, консумативи, 
рехабилитация и консултации, въпреки че някои от тях частично или в известна степен се по-
криват с публични средства, продължават да натоварват значително семейния бюджет.

Семействата с деца с увреждания могат да ползват различни социални услуги в общността – 
дневни центрове за деца с увреждания, центрове за социална интеграция и рехабилитация и 
услуги за ранна интервенция. Тези услуги са достъпни както за деца с установено увреждане, 
така и за деца, за които още няма издадено решение на ТЕЛК, като редът за достъп е регла-
ментиран в Закона за закрила на детето и Закона за социално подпомагане. Оставена е въз-
можност с решение на лекарска комисия да бъде предоставяно направление за ползване на 
социална услуга. През последните години в много общини в страната бяха създадени и услуги 
за ранна интервенция, които предоставят подкрепа за деца в риск от проблеми в развитието и 
увреждане в ранна възраст. 

Социалните услуги за деца с увреждания, които се предоставят в общността, включват консул-
тиране, рехабилитация, ранна интервенция и дневни грижи. В допълнение към тях, семействата 
и децата могат да се възползват от подкрепата на личен асистент. Това подпомагане не се пре-
доставя навсякъде и е ограничено по обхват, като неговото финансиране е основно по програми. 
Резидентни грижи се предоставят и на деца и младежи със специални групи увреждания. 

Дневни грижи се предоставят в дневните центрове за деца с увреждания с конкретен фокус 
върху деца на възраст над 3 години. С течение на годините броят на дневните центрове зна-
чително нарасна от 57 през 2008 г. на 78 през 2017 г. Понастоящем има 78 дневни центрове, 
покриващи приблизително 30% от общините в страната, с общ капацитет 2194 деца. Нараства и 
броят на децата, посещаващи центровете. Така, в края на 2013 г. 2 081 деца са се възползвали 
от тези услуги в сравнение с 2010 г., когато броят им е бил 1 691. Около 6% от центровете през 
2013 г. се управляват от неправителствени организации. 

Въпреки нарасналия брой дневни услуги, те са неравномерно разпределени и не могат да 
посрещнат наличните нужди. Често деца от селските райони и малките градове остават без 
достъп. На много места има недостиг и на квалифицирани специалисти за работа с деца с ув-
реждания, което намалява качеството на услугите. Наблюдава се и липса на услуги за деца с 
психични проблеми.

Социалните услуги предоставят специализирано консултиране и рехабилитация със силен ак-
цент върху индивидуалната работа с всяко дете. За насърчаване и подпомагане приобщаването 
на децата е налице необходимост от преориентиране на грижите в услугите към засилване на 
контактите и социалното взаимодействие в малки групи, което да подпомогне децата да развият 
способности и умения за социално взаимодействие и самостоятелен живот в общността. Особе-
ността и възможностите, които предоставя дневният център – за занимания в малка група – не се 
използват достатъчно и реално ползването им само за консултативни услуги води до засилване 
на изолацията и ниската социална компетентност сред децата и младежите, които ги посещават.
По-голяма част от социалните услуги са предназначени да посрещнат нуждите на децата и 
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младежите, при които има ясно определени проблеми и увреждания. Достъпът до подкрепа 
и подпомагане за деца в риск от увреждане поради забавяне или нарушения в развитието в 
ранното детство е крайно ограничен. Услугите за ранна интервенция и ранно установяване на 
проблеми в развитието, както и услуги за семейно консултиране и подпомагане се прилагат 
само на ограничен кръг от места и в отделни центрове. Такива услуги бяха създадени по проект, 
съфинансиран от Световната банка, и към момента се развиват от общините основно с под-
крепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Към края на 2016 г., в 11 от 
домовете за медико-социални грижи за деца са разкрити дневни центрове за деца под 3-годиш-
на възраст: децата живеят със семействата си, но получават рехабилитация и физиотерапия в 
дневните центрове. За съжаление, броят на тези услуги е много ограничен и това затруднява 
достъпа на децата до подкрепа в най-критичните години от тяхното развитие.

2.3. Достъп до образование

Капацитетът на образователната система да насърчава приобщаването на децата с уврежда-
ния в общообразователните училища и градини се развива непрекъснато. Най-важните аспекти 
и предизвикателства на приобщаването са разгледани в други части на настоящия доклад. Тук 
ще бъдат очертани само някои допълнителни предизвикателства. 

Законът за предучилищното и училищното образование и Държавният образователен стандарт 
за приобщаващо образование въвеждат редица промени за укрепване на процеса по приоб-
щаващо образование и гарантиране на правото на всяко дете с увреждане на образование 
заедно с неговите/нейните връстници. Все още е рано да се оцени ефектът на реформата, 
но несъмнено направените промени утвърждават принципите на приобщаващото образование 
и създават реални условия, вкл. финансови, за гарантиране на специализирана подкрепа за 
децата със специални образователни потребности в детските градини и училища и изграждане 
на приобщаваща среда и практики на преподаване. Много по-голям брой деца вече посещават 
обикновени училища и детски градини. Все още обаче има деца, които остават извън образо-
вателната система или са записани, но не могат напълно пълноценно да участват в образова-
телния процес.

Приобщаването на децата с увреждания, настанени в резидентна грижа, в общообразовател-
ните училища не е гарантирано. 

Недостигът на специализиран обществен транспорт, както и липсата на физически достъпна 
среда в по-голямата част от училищата и детските градини продължава да бъде основна пречка 
пред приобщаването на децата с физически увреждания. В много училища и детски градини 
няма специализирани материали, осигуряващи пълноценно участие на децата в учебния про-
цес. Не се използват иновации и технологии за улесняване на ученето на децата със специфич-
ни потребности.

Въпреки установената законова рамка, едно от главните предизвикателства пред приобщава-
нето е липсата на квалифицирани специалисти за осигуряване на допълнителна подкрепа на 
децата със специални образователни потребности (логопеди, психолози, ресурсни учители) в 
училище и детската градина. Проблемът е особено остър в селата и малките градове. Налице 
е необходимост от утвърждаване на подход, фокусиран върху потребностите на децата, като 
активно се насърчава партньорството между родителите, учителите, специалисти и други ин-
ституции извън образователната система.

Компетентностите и нагласите на учителите за прилагането на приобщаващи, ориентирани към 
децата практики са ключът към изграждане на приобщаваща среда, която създава възмож-
ности за развитие на потенциала на всяко дете. Изследването на УНИЦЕФ на феномените на 
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необхващане в училище96 разкрива, че голяма част от училищните ръководства и педагоги-
ческите екипи нямат необходимата подготовка за осигуряване на приобщаващо и качествено 
образование на децата със специални образователни потребности. Главните причини за това 
са свързани с базовата подготовка на учителите, както и липсата на постоянна подкрепа и въз-
можности за професионално развитие на учителите. 

3. Обществени нагласи и приемане
Нагласите в обществото по отношение на децата с увреждания са ключов фактор за изграж-
дане на среда, която подкрепя пълноценното участие на децата във всички сфери на живота 
и реализиране на техните права. Нагласите могат да допринесат за това едно състояние да 
бъде компенсирано чрез изградената благоприятна, приемаща среда или да бъде превърнато 
в увреждане поради наличие на бариери от различно естество. 
Отрицателните нагласи и дискриминацията продължават да са основна бариера за приобща-
ващо образование на децата с увреждания и социално включване. През последните години в 
България се наблюдава чувствителна положителна промяна в нагласите на обществото, но 
все още значителна част от гражданите смятат, че децата с увреждания са различни от оста-
налите деца и трябва да бъдат отделяни в специализирани институции. Данни от проучване за 
нагласите към деинституционализацията на деца, проведено през 2015 г., показват, че 20% от 
интервюираните не биха приели детето им да посещава детска градина или училище заедно с 
деца с физически увреждания, а в случаите, когато „различните“ деца са с психични уврежда-
ния делът достига почти 65%97. 
Наред с обществените нагласи, определящо за социалното включване и интеграцията на де-
цата с увреждания е отношението и нагласите на професионалистите. Медицинските специа-
листи се ползват с най-голяма степен на доверие от страна на родители, професионалисти и 
обществото като цяло и тяхното разбиране за възможността децата с увреждания да водят 
пълноценен живот е определящо за поведението на родителите и за живота, който ще има 
детето с увреждане. Медицинските специалисти често обаче акцентират върху проблемите, 
които произтичат от дадено заболяване или състояние и които могат да доведат до трайни 
ограничения, без да оценяват факторите на растежа, възпитанието, рехабилитацията като ин-
струменти за промяна и развитие, които могат да доведат до пълно или частично компенсиране 
на възникналите ограничения или до развитие на компенсаторни способности. Педагогически-
те специалисти също, поради липса на опит и достатъчно знания, се отнасят с недоверие и 
тревога към приобщаването на деца с увреждания. Често сред тях се наблюдават и занижени 
очаквания към децата, което оказва влияние върху качеството на подкрепата за постигане на 
образователните цели. 

96 Изследване на феномените на необхващане в училище, Изследователски доклад, УНИЦЕФ България, Боян Захариев, Илко Йорда-
нов, Йоана Дечева, София 2013 г., стр. 68.

97 Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли – август 2015 г., стр. 22.
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4.  Ключови препоръки
Политиките за децата с увреждания, съгласно член 25 от Конвенцията за правата на детето, 
трябва да бъдат ориентирани към осигуряване на достъп до образование, обучение, здраве-
опазване, рехабилитация, подготовка за трудова дейност и възможности за отдих по начин, 
който позволява постигане на социална интеграция и индивидуално развитие. Подкрепата 
за децата с увреждания има своята специфика, но е преплетена на хоризонтално ниво с по-
литиките в сферата на здравеопазването, образованието, социалната подкрепа, свободното 
време, спорта и културата. Специфично внимание се отделя на децата с увреждания при раз-
глеждането на сектори и проблеми, свързани със закрилата на детето, бедността, храненето 
и ранната интервенция, борбата с младежката безработица, насилието над деца и др.
Липсата на единна, координирана, междусекторна подкрепа за децата с увреждания и про-
блеми в развитието възпрепятства пълноценната реализация на техните права, като уве-
личава риска от социална изолация и институционализация. При семействата с деца с ув-
реждания се наблюдава по-нисък интензитет на трудова заетост и по-ниски доходи поради 
необходимостта възрастен член на домакинството да полага грижи за детето или да бъдат 
извършвани допълнителни разходи за посрещане на специфичните нужди на детето. Това 
значително увеличава финансовата и психологическа тежест на семействата. 
Някои основни препоръки за подобряване на подкрепата за децата с увреждания и техните 
семейства:
 Налице е необходимост от прилагане на единна, междуинституционална система за съ-

биране на данни за броя на децата с увреждания, вида на увреждането и специфичните 
потребности на децата. Това би могло да се реализира чрез създаване на единен регис-
тър, в който да се съдържа информация за всяко дете с увреждане в страната, потребно-
стите му и предоставената подкрепа от здравни, социални и образователни институции. 

 Създаване на нормативни и институционални предпоставки за засилване на ролята на 
здравната и образователната система за идентифициране на деца с нарушения в разви-
тието в ранна детска възраст и насочване към подходящи услуги за ранна интервенция, 
вкл. чрез въвеждане на скринингови инструменти за оценка на детското развитие, пови-
шаване на знанията и уменията на медицинските и педагогическите специалисти и др.

 Разширяване на мрежата от услуги за ранна интервенция и въвеждане на стандарти за 
гарантиране на качеството на предоставяните услуги.

 Въвеждане и прилагане на цялостен подход за оценка на потребностите на децата с 
увреждания, основан на Международната класификация на функционирането, уврежда-
нето и здравето на СЗО;

 Засилване на социалното подпомагане на семействата с деца с увреждания с оглед оси-
гуряване на ефективна финансова подкрепа за посрещане на потребностите на децата 
в семейна среда.

 Подобряване на подготовката на педагогическите специалисти за работа с деца с увреж-
дания и специфични потребности чрез промяна на програмите за придобиване на висше 
образование в съответното професионално направление и за продължаваща квалифи-
кация.
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Препоръки на КПД 
 Гарантиране на пълното прилагане на действащите национални разпоредби за защита 

срещу дискриминацията, включително чрез подкрепа на образователни кампании за пре-
одоляване на отрицателните обществени нагласи към ромски деца, деца с увреждания, 
деца от малцинствени групи и деца бежанци и такива, търсещи убежище;

 Подпомагане събирането на данни за деца с увреждания и извършване на изследвания 
и анализи за ефективността на прилагането на Конвенцията за правата на хората с ув-
реждания, Конвенцията за правата на детето и действащите закони и политики;

 Реформиране на системата за социално подпомагане на деца с увреждания и техните 
семейства, с цел подобряване на съгласуваността и координацията и избягване на ин-
ституционализацията;

 Извеждане като приоритет на мерките, които подпомагат пълното включване на децата 
с увреждания, включително деца с интелектуални и психо-социални увреждания, във 
всички сфери на обществения живот, включително дейности в свободното време, пре-
доставяни от общността грижи и осигуряване на социални жилища, предлагащи подхо-
дящи условия за живот; 

 Предприемане на кампании за повишаване на осведомеността за борба с предразсъдъ-
ците и стереотипите към децата с увреждания;

 Гарантиране на всички деца с увреждания правото на приобщаващо образование в об-
щообразователните училища независимо от родителското съгласие; 

 Осигуряване и подготовка на специализирани учители и професионалисти в интегри-
рани класове, осигуряващи индивидуална подкрепа и необходимото внимание за деца 
със затруднения при ученето. Предприемане на мерки за преодоляване на проблема с 
недостига на логопеди и квалифицирани професионалисти за работа с деца с психични 
и социални затруднения;

 Въвеждане на система за мониторинг на центровете за настаняване на деца от резиден-
тен тип, чрез която внимателно да се проследява реализирането на правото на образо-
вание на всяко дете с психични и други увреждания, както и да се гарантира, че процесът 
на мониторинг включва конкретни стъпки за проследяване изпълнението на дадените 
препоръки и подпомага участието на гражданските организации. 

 Предприемане на обществени образователни кампании за предотвратяване и преодо-
ляване на отрицателните нагласи и поведения в обществото, свързани с пол, възраст, 
националност, етническа принадлежност, религия и увреждания
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„Държавите-страни по Конвенцията предприемат всички необхо-
дими законодателни, административни, социални и образовател-
ни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или 
умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на гри-
жи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, 
включително сексуални престъпления, докато то е под грижите 
на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник 
или на всяко друго лице, на което то е поверено.“

Член 19, параграф 1, КПД

1. Институционален и правен контекст
Закрилата на децата изисква общи действия на всички заинтересовани и отговорни страни и 
трябва да се интегрира в националните политики, закони, наредби и институции.

В България Законът за закрила на детето, приет през 2000 г., е основният нормативен доку-
мент, който ръководи закрилата на децата в риск. Той определя „закрила на детето“ като сис-
тема от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете. 
Закрилата на децата се осъществява от органите за закрила на детето чрез мерки за закрила 
в семейна среда и извън нея. Съгласно закона органите за закрила на детето са: председате-
лят на Държавната агенция за закрила на детето; министърът на труда и социалната полити-
ка, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и науката, министърът 
на правосъдието, министърът на външните работи, министърът на културата, министърът на 
здравеопазването и кметовете на общини. През 2008 г. Народното събрание одобри Национал-
на стратегия за детето 2008-2018 г. като ключов политически рамков документ, имащ за цел 
подобряване на координацията и прилагането на основните права, предвидени в КПД. Всяка 
година, освен това - Министерски съвет приема Национална програма за закрила на детето, 
като последната е за 2017 г. Основните функции и прякото прилагане на дейностите за закрила 
на детето са възложени на два отделни административни органа – Държавната агенция за за-
крила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) – изпълнителна агенция 
към министъра на труда и социалната политика. Отговорността за разработване на политика-
та за закрила на детето и за проследяване изпълнението на мерките за закрила на детето е 
възложена на ДАЗД, а АСП прилага мерките за закрила на детето чрез отделите за закрила на 
детето (ОЗД), които са структурни подразделения на дирекциите „Социално подпомагане“ (в 
рамките на АСП). Социалните работници от ОЗД фокусират усилията си върху предотвратя-
ване на изоставянето и реинтегрирането на децата, като освен социално-психологическа под-
крепа предоставят и финансова помощ, което е част от работата по превенция, реинтегриране 
и настаняване при роднини или в приемни семейства. Правната рамка на Закона за закрила 
на детето и Правилника за прилагането му е основата за предоставяне на социални услуги за 
деца. Съгласно законодателството има два вида социални услуги: предоставяни в общността 
и предоставяни в специализирани институции. Стандартизирани индикатори за гарантиране на 
качеството на услугите са определени в Наредбата за критериите и стандартите за социални 
услуги за деца. Подзаконови нормативни актове в областта на закрила на детето са също: На-
редба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето на 
деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция; Наредба за условията 
и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на 
деца в тях; Наредба за условията и реда за поддържане на пълни регистри на осиновяванията, 
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Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места и Наредба за условията и 
реда за закрила на деца с изявени дарби.
През 2010 г. правителството прие Националната стратегия „Визия за деинституционализация 
на децата в България“, чиято цел е да се развива грижа за децата, фокусирана върху превен-
ция, ранна интервенция, подкрепа за семействата и предоставяне на алтернативна грижа в се-
мейна или близка до семейната среда. С Плана за действие за прилагането ѝ, приет през 2010 
г., България пое ангажимент да забрани настаняването на деца под 3-годишна възраст в рези-
дентна грижа и да закрие всички големи институции за резидентна грижа от стар тип до 2025 г. 
В Плана са заложени шест основни групи мерки, които ще бъдат в центъра на действията за 
деинституционализация на грижата за деца до 2025 година. Мерките са насочени към осигуря-
ване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда; 
грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и 
поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца; мерки за осигуряване на 
социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от 
родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа; за осигуряване на 
социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; за пови-
шаване на ефективността на системата за гарантиране на правата на децата, както и мерки за 
изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца.
Планът за действие обезпечи инвестиция в размер на повече от 100 млн. евро от европейските 
структурни фондове (Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Ев-
ропейски земеделски фонд за развитие на селските райони) за реформата на системата за грижа 
за децата и бяха изпълнени пет национални проекта в периода 2010-2015 г. Тези проекти се уп-
равляваха от ДАЗД, МЗ и АСП и имаха за цел закриването на институции за деца с увреждания и 
деца до 3 години, развитие на приемна грижа и развиване на капацитета на социалните работници. 
Актуализираният План за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация, при-
ет през октомври 2016 г., формулира стъпките за продължаване на реформата на системата 
за грижа за децата и поставя по-силен акцент върху превенцията на разделянето на децата от 
семействата им.

2. Описание на ситуацията и ключови предизвикателства
2.1. Деца, разделени от родните си семейства

Конвенцията за правата на детето посочва, че „за пълното и хармонично развитие на личността 
на детето то трябва да расте в семейна среда“98 и подчертава, че „Държавите-страни по Кон-
венцията осигуряват детето да не бъде разделяно от родителите си против тяхната воля, освен 
„когато това е необходимо за висшите интереси на детето“99.

Българското семейно законодателство също акцентира върху принципа, че децата трябва да 
се отглеждат в семейството на родителите си и че и държавата, и обществото трябва да подпо-
магат родителите за това. 

От периода преди 1989 г. България наследи система за грижа за децата, основана на настаня-
ване на децата в институции за резидентна грижа. През 2000 г. е сложено началото на рефор-
мата на системата за грижа за децата, или така наречената „деинституционализация“. В пери-
ода 2010–2016 г. България концентрира усилията си за гарантиране правото на детето да живее 
в семейна среда и за създаване на възможности за алтернативна грижа и различни форми на 
подкрепа на семействата, за да се предотврати тяхната раздяла с децата. 

98 КООНПД, Преамбюл.
99 Член 9 от КПД
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Макар че процесът на преориентиране от резидентна грижа към грижи в семейна среда и общ-
ността вече да се счита за необратим, все още през 2016 г. 2 179 деца са били разделени от 
родните си семейства, а една трета от тях са под 3-годишна възраст100. Децата от най-уязвимите 
групи и децата с увреждания са в най-висок риск от раздяла със семействата си и институцио-
нализация. Необходимо е да продължи развитието и усъвършенстването на мрежата от услуги 
за подкрепа, разширяването на обхвата и повишаването на качеството и ефективността на со-
циалните услуги, защото именно липсата на адекватни услуги за подпомагане на семействата 
на ниво общност в комбинация със стигмата и дискриминацията, лошите родителски умения и 
традиционните вредни практики и социални норми, като детските бракове и ранни бременнос-
ти, са главните фактори, водещи до разделяне на децата от родните им семейства101.

2.2. Институционална грижа

Съгласно Закона за закрила на детето настаняването в институции се разглежда като последна 
мярка за закрила на детето, след като са изчерпани възможностите за закрила в семейна сре-
да. Законът за социално подпомагане определя „специализираните институции“ като „домове 
пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда“. 

По данни на ДАЗД102 в периода 2010–2015 г. продължава процесът на намаляване на общия 
брой на институциите и на броя на децата в тях, при това със значително по-ускорени темпове 
в сравнение с предходния четиригодишен период, което се дължи на натрупания опит и създа-
ваните алтернативни услуги в процеса на деинституционализация. 

Общият брой на специализираните институции е намалял от 130 през 2010 г. до 42 през 2016 г. 
Общият брой на децата, настанени в тези институции, е спаднал от 5 695 през 2010 г. на 1 019 
през 2016 г.103 

През 2010 г. в страната има 31 ДМСГД, в които се отглеждат 2 046 деца. Към 31 декември 2016 
г. броят на ДМСГД е 17, а децата, настанени за резидентна грижа в тях, са 609104. Понастоя-
щем настаняването в специализирани институции на деца под 3-годишна възраст все още е 
възможно, въпреки изразената политическа воля за приемане на законодателни промени за 
забраняването му.

През 2010 г. в 75 ДДЛРГ са настанени 2 778 деца. Към 31 декември 2016 г. в 25 ДДЛРГ са настане-
ни 410 деца. През 2010 г. са функционирали 24 институции за деца с увреждания, в които са били 
настанени 871 деца, а към 2015 г. всички деца са изведени и институциите от този тип са закрити.

Таблица 11. Брой специализирани институции и брой на децата, настанени в тях за 2010 г. и 2016 г.

Тип на СИ Брой СИ брой на децата, настанени в СИ
2010 2016 2010 2016

ДМСГД 31 17 2046 609
ДДЛРГ 75 25 2778 410
ДДМУИ 24 0 871 0
Общо 130 42 5695 1019

Източник: АСП

100 Източник: Агенция за социално подпомагане.
101 Източник: Изследване на причините за изоставяне на деца и настаняването им в институции в България. Агенция за социално-ико-

номически анализ, 2010 г.
102 http://sacp.government.bg/bg/statistika/
103 Източник: Агенция за социално подпомагане
104 Източник: Национален статистически институт

ДЕЦА В ПУБЛИЧНА ГРИЖА



100
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2017

По данни на ДАЗД средният престой на децата в институциите към 2013 г. продължава да 
бъде над 3 години за най-голям дял от децата – 41%. Спрямо 2011 г. през 2013 г. се регистрира 
най-голямо нарастване в ДДМУИ – от 76% на 87% при среден ръст на дела на тези деца във 
всички институции за същия период от 6 процентни пункта. През 2013 г. почти всяко второ дете в 
институция е престояло в нея поне 3 години. С дял от 31%, децата, пребивавали в съответната 
институция от 1 до 3 години, са втората по големина група. Най-малък дял – 28% имат децата, 
престояли в институции за по-малко от година. От всички деца, престояли в институции за период 
до 1 година, 55,23% са настанени в ДМСГД. Именно в тези домове вероятността за престой под 
1 година е най-голяма. 
Въпреки нарасналото разбиране и подкрепата в обществото за процеса на деинституционализация 
и реформи, една от главните пречки е нагласата на специалистите, работещи с деца, и някои 
членове на обществото, че настаняването в институция е най-доброто решение за посрещане на 
нуждите на някои деца. 
По отношение на настаняването на деца въз основа на техните увреждания, все още има случаи, 
в които медицинският персонал оказва натиск върху родителите да изоставят децата си, ако са 
родени с увреждане, и да ги настанят в специализирана институция.

2.3. Социални услуги от резидентен тип (СУРТ)
През последните няколко години от реформата на системата за грижа за децата в България, 
мрежата от социални услуги, осигуряващи резидентни грижи за деца, разделени от родните си 
семейства, се разви. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 
„Социални услуги - резидентен тип“ предоставят условия за настаняване на не повече от 15 души 
в семейна или близка до семейната среда. Правилникът въвежда следните социални услуги от 
резидентен тип за деца:

y Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания;
y ЦНСТ за деца и младежи с увреждания;
y Кризисни центрове (КЦ);
y Преходни жилища (ПЖ).

Данни от АСП105 показват, че в периода 2010-2016 г. се наблюдава постоянно нарастване на броя 
и общия капацитет на социалните услуги от резидентен тип за деца, изградени в страната, най-
вече на ЦНСТ. Освен това през 2014 г. бяха въведени законодателни промени, които разделят 
ЦНСТ на два вида: за деца и младежи с и без увреждания.
В края на 2010 г. в България има 48 ЦНСТ с общ капацитет 568 места. В края на 2016 г. в страната 
функционират общо 284 ЦНСТ с капацитет 3 597 места, като 146 са ЦНСТ за деца/младежи без 
увреждания с капацитет 1 780 места, 130 са ЦНСТ за деца/ младежи с увреждания с капацитет 
1 753 места и 8 са ЦНСТ за деца/младежи с потребност от постоянни медицински грижи с 
капацитет 64 места. 106

Предпоставките за предоставяне на по-качествени услуги в ЦНСТ като цяло се запазват и 
дори се подобряват, като се има предвид, че броят на обслужваните бенефициенти на единица 
персонал намалява от 1,3 през 2011 г. на 1,2 през 2013 г., а през 2015 г. съотношението дори 
се преобръща и на едно дете се падат 1,2 души персонал. Все пак е налице спад в дела на 
педагозите – през 2013 г. той е 11% и намалява с 8 процентни пункта в сравнение с 2011 г. (19%), 
както и на специализирания персонал (психолози, социални работници и др.) – с около 7 пункта –  
от 19,3% през 2011 г. на 12,6%. В същото време делът на медицинския персонал нараства за 

105 Oтчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2010 и 2016 г.; http://asp.government.bg/ASP_Client/
ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=12&s1=207&selid=207

106 Пак там.
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същия период двойно – с 3 процентни пункта – от 3% на 6%. Значим ръст за периода е отбелязан 
по отношение на обслужващия персонал, чийто дял през 2011 г. е 41%, но през 2015 г. достига 
55%. Тенденцията на нарастване на нискоквалифицирания персонал трябва да бъде внимателно 
проследявана през следващите години, тъй като има риск този тип персонал да продължи да 
„компенсира“ с нарастващ щат недостига на педагози и други висококвалифицирани специалисти 
за центровете, което би се отразило отрицателно върху качеството на предоставяните грижи. В 
същото време трябва да се отбележи, че докато в периода 2010–2014 г. средно 9 от 10 места в 
центровете са били използвани, през 2015 г. са заети едва около 2/3 от капацитета. 
Данни от АСП107 показват, че броят и капацитетът на два други вида резидентни услуги за деца, а 
именно КЦ и ПЖ, също е нараснал в периода 2010–2016 г. 

Таблица 12. Брой и капацитет на социални услуги от резидентен тип през 2010 г. и 2016 г.

Вид СУРТ Брой на СУРТ Капацитет на СУРТ
2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г.

ЦНСТ 48 146 568 1780

ЦНСТ ДMУ 0 130 0 1753

ЦНСТ ДМУ ПМГ 0 8 0 64

КЦ 11 17 115 176

ПЖ 11 17 88 146
Общо 70 318 771 3919

Източник: АСП

2.4. Приемна грижа

През последните пет години се разви значително приемната грижа, като главна причина за 
това е изпълнението на проекта „И аз имам семейство“ по ОП РЧР 2007-2013 и осигурената 
приемственост, надграждане на постигнатото и устойчивост на резултатите чрез изпълнението 
на „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020. В подкрепа на важността и значимостта на услугата 
са осъществените през 2012 г. законодателни промени, които имаха за цел да подобрят 
предоставянето на услугата, повишаване на нейния обхват и качество, както и непрестанните 
усилия, които държавата полага за нейното усъвършенстване. Вече има по-добро разбиране на 
приемната грижа като основна алтернатива на институционалната и резидентната грижа сред 
услугите за закрила на детето и тя е по-широко приета в обществото като цяло.
За периода 2010–2016 г. броят на приемни семейства в страната е нараснал почти 10 пъти, като 
през юни 2016 г. достига 2 480 приемни семейства, в които са настанени 2 394 деца108. 1/3 от 
настанените деца са на възраст под 3 г. През 2010 г., при приемането на Плана за действие за 
изпълнение на Визията за деинституционализация имаше само 221 деца, живеещи в приемни 
семейства.
Развитието на приемната грижа в България запълни една от празнините в системата за 
алтернативна грижа и социални услуги за деца. Понастоящем, усилията трябва да се концентрират 
върху повишаване качеството на грижите, защита на правата на децата, настанени в приемна 
грижа, и реинтеграция в родните им семейства или намиране на други дългосрочни решения, 
които да са в най-добър интерес на децата.

107  Пак там.
108  Източник: АСП 
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2.5. Настаняване при близки и роднини
АСП отчита, че през 2016 г. за 886 деца се грижат близки и роднини и общият брой деца, поверени 
на грижите на близки и роднини към 31.12.2016 г., е 5 927109 Настаняванията са по-малко в 
сравнение с тези през 2015 г. – 995 и през 2010 г. – 1 461 деца, но липсва анализ на причините за 
спада. 
Въпреки че по данни на „ТрансМоне“, в периода 2002–2015 г. в България се увеличава над 12 
пъти броят на децата, настанени в приемна грижа или под попечителството на близки и роднини 
или под друг тип семейно настойничество – от 60 на 100 хил. деца през 2002 г. до 748 на 100 
хил. деца в края на периода, и през 2015 г. страната изостава значително от повечето централно 
и източноевропейски държави по този показател, който в повечето страни приближава или 
надхвърля значително стойността от 1 000 на 100 хил. деца. 
2.6. Общ брой деца във формална грижа
Макар да е налице значително намаляване на броя деца, живеещи в институции, общият брой 
деца във формална грижа в периода 2011-2013 г. остава почти без изменение110, което предполага 
ограничен напредък в предоставянето на подкрепа на семействата за предотвратяване на 
разделянето. 
По данни на „ТрансМоне“ между 2005 г. и 2013 г. броят на децата във възрастовата група 0-17 
г. във формална грижа продължава да се колебае от година на година между 1 154 и 1 111 на 
100 000 деца без ясна тенденция. По-забележим спад (около 6% спрямо предходната година) е 
налице през 2014 г., когато във формална грижа на 100 хил. деца са 1 062 деца. 

Графика 34. Деца във формална грижа на 100 хил. деца в края на годината

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

2.7. Къде отиват децата, които напускат институциите за полагане на грижи?
По данни на „ТрансМоне“ броят на децата, напуснали резидентна грижа в България през 2014 г., 
е 2 694 или около 2/3 от броя им през 2005 г. – 3 965.

109  http://asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20OTCHET%20ASP%20-%202016-final.pdf
110 Деинституционализация на децата в България – докъде и накъде? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата, 

УНИЦЕФ, Джоана Роджърс, София, 2014 г.
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Източник: „ТрансМоне“, 2015 г. 

2.7.Къде отиват децата, които напускат институциите за полагане на 
грижи? 
По данни на „ТрансМоне“ броят на децата, напуснали резидентна грижа в 

България през 2014 г., е 2 694 или около 2/3 от броя им през 2005 г. – 3 965. 
 
Таблица 2. Причини за напускане на институции от децата през годината 

г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Реинтегрирани в 
семействата 

30,0% 35,4% 27,2% 32,6% 24,9% 28,9% 24,0% 28,8% 22,5% 16,0%

Настанени в среда, 
близка до семейната 

3,8% 3,4% 3,2% 3,8% 4,4% 7,6% 11,2% 12,6% 21,9% 14,8%

Осиновени 19,0% 19,5% 19,2% 18,8% 21,2% 26,0% 24,4% 25,4% 21,2% 19,2%
Започнали независим 
живот 

10,0% 10,5% 9,9% 8,8% 11,2% 7,5% 7,3% 5,7% 5,2% 18,0%

Преместени в друга 
институция 

13,8% 17,9% 19,7% 17,1% 14,1% 10,2% 8,0% 7,8% 4,1% 4,7%

Починали 2,1% 3,5% 2,7% 2,6% 2,6% 2,8% 2,1% 2,3% 1,8% 2,4%
Други 21,3% 9,8% 18,0% 16,2% 21,6% 16,9% 23,0% 17,3% 23,2% 24,9%

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г. 

 
В периода 2005-2009 г. средно 53% от децата, напускащи институции, са били 

реинтегрирани в семейна среда (най-голям дял са върналите се в биологичните си 
семейства – средно 30%, следвани от осиновените деца – средно около 1/5 или в друг 
тип семейна среда – приблизително 4%). През 2010-2013 г. този дял достига почти 2/3, 
като с най-голям дял отново са върналите се в биологичните си семейства – средно 26%, 
следвани от осиновените деца (с почти същия дял) или в друг тип семейна среда – средно 
към 13%. През 2014 г. отново едва около половината от напусналите институции деца 
са реинтегрирани в семейна среда, като най-голям е делът на осиновените (19%), 
следвани от реинтегрираните в семействата, но с дял от едва 16%, и настанените в среда, 
близка до семейната – 15%.  

В периода 2005-2014 г. се проявяват тенденциите за намаляване дела на децата, 
премествани в други институции, и нарастване дела на децата, настанявани от 
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Таблица 13. Причини за напускане на институции от децата през годината

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Реинте-
грирани в 
семействата

30,0% 35,4% 27,2% 32,6% 24,9% 28,9% 24,0% 28,8% 22,5% 16,0%

Настанени 
в среда, 
близка до 
семейната

3,8% 3,4% 3,2% 3,8% 4,4% 7,6% 11,2% 12,6% 21,9% 14,8%

Осиновени 19,0% 19,5% 19,2% 18,8% 21,2% 26,0% 24,4% 25,4% 21,2% 19,2%
Започнали 
независим 
живот

10,0% 10,5% 9,9% 8,8% 11,2% 7,5% 7,3% 5,7% 5,2% 18,0%

Преместени 
в друга  
институция

13,8% 17,9% 19,7% 17,1% 14,1% 10,2% 8,0% 7,8% 4,1% 4,7%

Починали 2,1% 3,5% 2,7% 2,6% 2,6% 2,8% 2,1% 2,3% 1,8% 2,4%
Други 21,3% 9,8% 18,0% 16,2% 21,6% 16,9% 23,0% 17,3% 23,2% 24,9%

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

В периода 2005-2009 г. средно 53% от децата, напускащи институции, са били реинтегрирани 
в семейна среда (най-голям дял са върналите се в биологичните си семейства – средно 30%, 
следвани от осиновените деца – средно около 1/5 или в друг тип семейна среда – приблизително 
4%). През 2010-2013 г. този дял достига почти 2/3, като с най-голям дял отново са върналите се 
в биологичните си семейства – средно 26%, следвани от осиновените деца (с почти същия дял) 
или в друг тип семейна среда – средно към 13%. През 2014 г. отново едва около половината 
от напусналите институции деца са реинтегрирани в семейна среда, като най-голям е делът 
на осиновените (19%), следвани от реинтегрираните в семействата, но с дял от едва 16%, и 
настанените в среда, близка до семейната – 15%. 
В периода 2005-2014 г. се проявяват тенденциите за намаляване дела на децата, премествани 
в други институции, и нарастване дела на децата, настанявани от институции в среда, близка 
до семейната. Делът на реинтегрираните деца в семействата също бележи спад, като в края на 
периода достига равнища, двойно по-ниски в сравнение с началото. През 2014 г. е налице рязко 
нарастване на броя на децата, които са напуснали институциите, за да започнат независим живот –  
докато през предходните 9 години средният дял на тези деца е 8,5%, през 2014 г. той рязко 
достига 18%.
2013 и 2014 г. са първите последователни две години, в които броят на децата, настанявани при 
близки и роднини и в приемни семейства, значително надвишава броят на децата, настанени в 
институции. Затвърждава се тенденцията, започнала в началото на десетилетието, на нарастване 
броя на децата, които са настанени в среда, близка до семейната – докато през 2009 г. броят на 
тези деца е под 2 000 – през 2013 г. и 2014 г. той е вече около 3 500 деца. В същото време през 
2014 г. броят на настанените в институции деца достига рекордния минимален за последния 
четвърт век брой деца – 1 342 – който е почти 3 пъти по-нисък в сравнение с 2012 г.

ДЕЦА В ПУБЛИЧНА ГРИЖА
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Графика 35. Брой деца, настанени в институции и брой деца, реинтегрирани в биологични-
те си семейства или настанени при близки и роднини и в приемни семейства

 
Източник: ДАЗД и АСП, 2015 г. и собствени изчисления

Случаите на реинтегриране в биологичното семейство намаляват значително в периода 2012-2014 
г. от 1 834 на 1 157. Заедно с това през 2013 г. и 2014 г. е налице съществено нарастване на броя 
случаи на превантивни действия на социалните работници, които са довели до предотвратяване на 
изоставянето. През 2013 г. и 2014 г. настаняваните в приемни семейства деца са значително повече 
от реинтегрираните в биологичните си семейства, като през 2014 г. разликата е почти два пъти. По 
данни на ДАЗД в периода 2010–2014 г. броят на случаите на превенция на изоставянето нарастват, 
като през 2013 г. и 2014 г. са 2,5 пъти по-голям брой в сравнение със случаите на реинтеграция.

Графика 36. Реинтегриране в семейството, превенция на изоставянето и настаняване в 
приемно семейство

 

Източник:  
ДАЗД, 2015 г.
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институции в среда, близка до семейната. Делът на реинтегрираните деца в семействата 
също бележи спад, като в края на периода достига равнища, двойно по-ниски в 
сравнение с началото. През 2014 г. е налице рязко нарастване на броя на децата, които 
са напуснали институциите, за да започнат независим живот – докато през предходните 
9 години средният дял на тези деца е 8,5%, през 2014 г. той рязко достига 18%. 

2013 и 2014 г. са първите последователни две години, в които броят на децата, 
настанявани при близки и роднини и в приемни семейства, значително надвишава броят 
на децата, настанени в институции. Затвърждава се тенденцията, започнала в началото 
на десетилетието, на нарастване броя на децата, които са настанени в среда, близка до 
семейната – докато през 2009 г. броят на тези деца е под 2 000 – през 2013 г. и 2014 г. 
той е вече около 3 500 деца. В същото време през 2014 г. броят на настанените в 
институции деца достига рекордния минимален за последния четвърт век брой деца – 1 
342 – който е почти 3 пъти по-нисък в сравнение с 2012 г. 
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Източник: ДАЗД и АСП, 2015 г. и собствени изчисления 

Случаите на реинтегриране в биологичното семейство намаляват значително в 
периода 2012-2014 г. от 1 834 на 1 157. Заедно с това през 2013 г. и 2014 г. е налице 
съществено нарастване на броя случаи на превантивни действия на социалните 
работници, които са довели до предотвратяване на изоставянето. През 2013 г. и 2014 г. 
настаняваните в приемни семейства деца са значително повече от реинтегрираните в 
биологичните си семейства, като през 2014 г. разликата е почти два пъти. По данни на 
ДАЗД в периода 2010–2014 г. броят на случаите на превенция на изоставянето нарастват, 
като през 2013 г. и 2014 г. са 2,5 пъти по-голям брой в сравнение със случаите на 
реинтеграция. 

 
Графика 3. Реинтегриране в семейството, превенция на изоставянето и настаняване в приемно семейство 
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2.8. Осиновявания 
Осиновяването е мярка, целяща осигуряване на семейна грижа и среда за деца, 

които са или сираци, или няма да бъдат отглеждани от или реинтегрирани в родните 
им семейства, защото това не е в техен най-добър интерес. България хармонизира 
своето законодателство в областта на осиновяването, а процедурите за осиновяване на 
деца съгласно Семейния кодекс са ясно определени. Правителството прилага 
изискванията на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта 
на международното осиновяване за регламентиране на процеса на международните 
осиновявания и определи като приоритет осиновяването на деца с увреждания и по-
големи деца, като в нормативната уредба са разписани специални мерки за осиновяване 
на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години.  

След 2008 г. осиновяванията нарастват, включително международните, като 
форма на реинтегриране на децата в семейна среда. В периода 2000–2014 г. са били 
осиновени 20 160 деца, родени в България. Между 2007 г. и 2010 г. средногодишно са 
осиновявани 975 деца, докато през 2011-2014 г. средногодишният брой на 
осиновяванията нараства на 1 177. Броят на осиновяванията на деца с тежки 
увреждания само слабо е нараснал, а броят на осиновяванията на деца от ромски 
произход остава много нисък. 

 
Графика 4. Общ брой осиновявания през годината
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2.8. Осиновявания
Осиновяването е мярка, целяща осигуряване на семейна грижа и среда за деца, които са или 
сираци, или няма да бъдат отглеждани от или реинтегрирани в родните им семейства, защото 
това не е в техен най-добър интерес. България хармонизира своето законодателство в областта 
на осиновяването, а процедурите за осиновяване на деца съгласно Семейния кодекс са ясно 
определени. Правителството прилага изискванията на Хагската конвенция за защита на децата 
и сътрудничество в областта на международното осиновяване за регламентиране на процеса на 
международните осиновявания и определи като приоритет осиновяването на деца с увреждания 
и по-големи деца, като в нормативната уредба са разписани специални мерки за осиновяване на 
дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години. 
След 2008 г. осиновяванията нарастват, включително международните, като форма на 
реинтегриране на децата в семейна среда. В периода 2000–2014 г. са били осиновени 20 160 
деца, родени в България. Между 2007 г. и 2010 г. средногодишно са осиновявани 975 деца, 
докато през 2011-2014 г. средногодишният брой на осиновяванията нараства на 1 177. Броят на 
осиновяванията на деца с тежки увреждания само слабо е нараснал, а броят на осиновяванията 
на деца от ромски произход остава много нисък.

Графика 37. Общ брой осиновявания през годината

 

Източник: „ТрансМоне“, 2015 г.

Броят на осиновените в България деца с увреждания е нисък и продължава да намалява – през 
2011 г. те са 91, а през 2012 г. – 46. Това са съответно 7% и 4% от общия брой осиновявания 
през годината. През 2013 г. броят им спада до 35, а през 2014 г. достига 11 – или съответно 3% и 
1% от всички осиновявания през съответната година. За сравнение през 2011-2012 г. около 50% 
от децата в България, които очакват осиновяване, са с увреждания, докато в Унгария и Латвия 
техният дял варира между 35% и 40%, а в Полша през 2012 г. е почти двойно по-нисък – 26%.

По данни на „ТрансМоне“ в периода 2011-2014 г. 1 608 деца от България са намерили осиновители 
в чужбина – този брой е над 2,3 пъти по-висок от броя на осиновените зад граница деца от 
страната в периода 2007-2010 г. (735). Само през 2014 г. министърът на правосъдието е дал 
съгласие за международно осиновяване на 480 деца.111 Сред страните от Централна и Източна 
Европа България продължава да запазва челната си позиция по този показател, като в периода 
2010-2014 г. разликата с повечето страни от ЦИЕ е нараснала спрямо годините 2005-2009.

111 МП, Информация относно характеристики на деца с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване 
през 2014 г., http://www.justice.government.bg/33/

ДЕЦА В ПУБЛИЧНА ГРИЖА

   
Източник: „ТрансМоне“, 2015 г. 
 

Броят на осиновените в България деца с увреждания е нисък и продължава да 
намалява – през 2011 г. те са 91, а през 2012 г. – 46. Това са съответно 7% и 4% от 
общия брой осиновявания през годината. През 2013 г. броят им спада до 35, а през 2014 
г. достига 11 – или съответно 3% и 1% от всички осиновявания през съответната 
година. За сравнение през 2011-2012 г. около 50% от децата в България, които очакват 
осиновяване, са с увреждания, докато в Унгария и Латвия техният дял варира между 
35% и 40%, а в Полша през 2012 г. е почти двойно по-нисък – 26%. 
 По данни на „ТрансМоне“ в периода 2011-2014 г. 1 608 деца от България са 
намерили осиновители в чужбина – този брой е над 2,3 пъти по-висок от броя на 
осиновените зад граница деца от страната в периода 2007-2010 г. (735). Само през 2014 
г. министърът на правосъдието е дал съгласие за международно осиновяване на 480 
деца.7 Сред страните от Централна и Източна Европа България продължава да запазва 
челната си позиция по този показател, като в периода 2010-2014 г. разликата с повечето 
страни от ЦИЕ е нараснала спрямо годините 2005-2009. 

Тези данни очертават продължаващо нарастване на дела на международните 
осиновявания на децата, родени в България. Въпреки че в периода 2007-2010 г. около 
19% от осиновяванията са международни, в периода 2011-2014 г. техният дял почти се 
е удвоил – 34%, а само през 2014 г. е достигнал 41,5% – най-високият за страната след 
2002 г. За сравнение, в Полша и Словакия техният дял е значително по-нисък в периода 
2011-2014 г. и варира между 4,4% и 11,6%. 

 
Графика 5. Дял на международните осиновявания от общия брой осиновявания

                                                            
7 МП, Информация относно характеристики на деца с дадено от министъра на правосъдието съгласие за 
международно осиновяване през 2014 г.,  
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Тези данни очертават продължаващо нарастване на дела на международните осиновявания на 
децата, родени в България. Въпреки че в периода 2007-2010 г. около 19% от осиновяванията са 
международни, в периода 2011-2014 г. техният дял почти се е удвоил – 34%, а само през 2014 г. 
е достигнал 41,5% – най-високият за страната след 2002 г. За сравнение, в Полша и Словакия 
техният дял е значително по-нисък в периода 2011-2014 г. и варира между 4,4% и 11,6%.

Графика 38. Дял на международните осиновявания от общия брой осиновявания
 

Източник: „ТрансМоне“, собствени изчисления, 2016 г.

3. Предизвикателства 
В приетия от Министерския съвет през 2010 г. План за действие за изпълнение на Националната 
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ се подчертава, че „основните 
фактори, които обуславят настаняването на децата от семейства в неравностойно социално 
положение в специализирани институции са трудностите, които те срещат при отглеждането 
им (икономически, психологически, социални, медицински), съчетани с липсата на достатъчно 
алтернативи на институционалната грижа и подкрепящи форми на услуги“112. 
Въпреки че процесът на закриване на специализираните институции и предоставяне на 
алтернативна форма на грижа в семейна и най-близка до нея среда се счита за необратим, през 
2016 г. повече от 2 000 деца са били разделени от родните си семейства. Една трета от тях са на 
възраст до 3 години113. Децата от най-уязвимите групи, включително децата от ромски произход 
и децата с увреждания, продължават да бъдат в най-висок риск от раздяла със семействата си и 
институционализация. 
Изследването на УНИЦЕФ „Деинституционализацията на децата в България – докъде и накъде?“ 
разкрива, че през 2014 г. все още сред основните рискове за институционализация са бедността в 
семействата и неспособността на публичните институции и системи да удовлетворят комплексните 
потребности от подкрепа на уязвимите домакинства с деца, както и уврежданията на децата 
и медицинският модел на третирането им. Освен това изследването извежда като основно 
предизвикателство необходимостта услугите за превенция и подкрепа на семейството да бъдат 
подсилени, както и да се идентифицират първопричините за разделянето на децата от семейството114.

112 План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“, 2010 г.
113 Източник: Агенцията за социално подпомагане. 
114 Деинституционализация на децата в България – докъде и накъде? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата,  

УНИЦЕФ, Джоана Роджърс, София, 2014 г., стр. 4.
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През 2015 г. Eurochild и редица водещи български неправителствени организации 
обявяват, че в България бедността продължава да бъде водеща причина за 
институционализация.11

                                                            
8 План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на 
децата в Р България“, 2010 г. 
9 Източник: Агенцията за социално подпомагане.  
10 Деинституционализация на децата в България – докъде и накъде? Независим преглед на напредъка и 
предизвикателствата, УНИЦЕФ, Джоана Роджърс, София, 2014 г., стр. 4. 
11 Eurochild, Надежда и домове за децата, 2015 г. 
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През 2015 г. Eurochild и редица водещи български неправителствени организации обявяват, че в 
България бедността продължава да бъде водеща причина за институционализация.115

В анализите на потребностите от социални услуги на областно равнище се добавят и други 
оставащи в дневния ред на деинституционализацията предизвикателства. Така например 
в област Шумен116 се отбелязва, че приоритетно направление за развитието на социалните 
услуги трябва да продължи да бъде развитието на консултативните и подкрепящите дейности в 
съществуващите социални услуги за деца и семейства, както и превенцията на изоставянето на 
деца, като се адресират причини като: ограничения достъп на семействата и децата до услуги и 
права; рисковете от влошаване на здравето; липсата на здравно осигуряване на бременните и 
бъдещите родители, а също така и ниската степен на подготвеност за добро родителство.
По информация от МТСП през последните години финансовите средства за социалните услуги, 
делегирани от държавата дейности, непрекъснато нарастват.

Таблица 14. Размер на финансовите средства от държавния бюджет за социални услуги в 
периода 2013-2017 г.
Година Размер на финансовите средства от държавния бюджет за социални услуги
2013 177 037 600 лв.
2014 183 205 800 лв.
2015 189 803 600 лв.
2016 200 455 025 лв.
2017 211 494 202 лв.

Източник: МТСП

По данни на НСОРБ от проучване, проведено сред 30 експерти от 15 български общини117, сред 
най-съществените предизвикателства в процеса на деинституционализация са: недостигът на 
средства за издръжка на новоразкритите социални услуги в общността, финансиране на база 
единен разходен стандарт, предоставен на потребител, а не на брой места, ниското заплащане 
на наетите специалисти, недостатъчният брой на заетите служители в новоразкритите социални 
услуги в общността, текучеството на персонала, липсата на адекватно обучение, както и 
недостатъчният брой наблюдения и индивидуални консултации. Тези данни се потвърждават и от 
проучване сред експерти, участващи в процеса на деинституционализация, проведено през 2015 
г., в което като основни предизвикателства пред новите услуги са откроени: неквалифициран 
персонал, неподходящ подбор, недостатъчна подготовка и супервизия за новия персонал, 
слабости по отношение на нормативите за натоварване и заплащането, както и закъснели 
(или дори липсващи в по-малките населени места) подкрепящи услуги, преместени без 
подготовка и изпитващи по тази причина стрес деца и младежи, както и придържането към т. 
нар. „медикализиран“ подход и рецидивите на остарели институционални практики, пренесени 
в новите институции като държане на потребителите „под ключ“, и обгрижване, сходно с това в 
институциите вместо създаване на среда, близка до семейната.118

Тези слабости поставят под въпрос временния характер на услугите в новите институции, както 
и постигането на целта им да бъдат преходна среда, подготвяща децата и младежите, напуснали 
институционална грижа, за пълноценно включване в общността.

115 Eurochild, Надежда и домове за децата http://www.openingdoors.eu/where-the-campaign-operates/bulgaria/, 2015 г.
116 Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен за периода 2016-2020 г., Анализ на потребностите от социални услуги 

в област Шумен, финален доклад, октомври 2015 г., стр. 49.
117 Работна среща „Устойчивост на услугите по деинституционализация на деца и на общинските социални услуги“, 16–17 април 2015 

г., Център за обучение на местните власти, с. Гергини.
118 Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 58.
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Въпреки че са налични механизми за управление и координация на процеса на деинститу-
ционализация на национално, регионално и общинско ниво, те трябва да се прилагат в по-
добър синхрон. Според интервюираните професионалисти в изследването за нагласите 
към деинституционализацията на децата, проведено през 2015 г., основните открояващи се 
предизвикателства пред процеса са недобрата комуникация и противоречия между институциите 
(14%). На второ място са недостатъчното финансиране и неяснотите около него след края на 
проекта (11%).119 Необходимо е да бъде гарантирано реинвестиране на спестените средства от 
деинституционализация в услуги в общността. Изчисления на Фондация „Лумос“ показват, че 
инвестирането на спестяваните ежегодно средства от процеса на деинституционализация, които 
към 2015 г. възлизат на повече от 13 млн. лв., и запазването на тези ресурси в социалната система 
и пренасочването им към подкрепящи социални услуги би могло да повиши щатните бройки в 
ЦНСТ/ЗЖ с две трети, да осигури допълнително 320 социални работници, които биха могли да 
подкрепят почти 20 000 деца в техните семейства или да осигури 464 работници за подкрепа на 
семействата, които биха могли да подкрепят 1 856 деца с увреждания в техните семейства120. 
Недостатъчни са услугите за деца с увреждания и техните семейства. Една трета от децата в 
резидентна грижа през 2016 г. са с увреждания. Все още подходът към тях е предимно медицински. 
Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето не е приета в 
България. 
Все още голяма част от решенията в областта на политиките за децата и жените са насочени 
към намаляване на щетите и вредите, когато уязвимите групи са вече потърпевши. Системата 
за социално подпомагане и осигуряването на семейни помощи за деца и детски надбавки само 
частично намаляват риска от бедност. Често подпомагането и мерките за закрила на детето не 
са добре координирани и не постигат желания ефект. Въпреки че Законът за закрила на детето 
предвижда отпускане на целеви помощи в случаи за превенция на изоставянето и подкрепа за 
реинтеграция, те се отпускат рядко.
В същото време в обществото, както и сред експертната общност, са налице силни нагласи 
за необходимостта от засилване на първичните инициативи за превенция. Така например 
почти 2/3 (64%) от анкетираните пълнолетни граждани в изследването за нагласите към 
деинституционализацията на децата, смятат, че е необходима промяна в системата за социално 
подпомагане, която да бъде подчинена на социалната закрила и подкрепа на родното и разширено 
семейство за превенция на изоставянето на деца, а 82% са убедени, че семейството е най-
добрата среда за развитието на детето121.
Отделите за закрила на детето не разполагат с достатъчно социални работници, текучеството 
е също сериозен проблем. Ограничени са средствата за консумативи за социална работа и 
за осигуряване на подкрепа и професионално развитие на специалистите, работещи с деца. 
Качеството на алтернативните услуги е застрашено от недостатъчно финансиране, недобре 
подготвен и мотивиран персонал, липса на постоянни обучения, подкрепа и супервизия. В 
резултат, решенията на социалните работници може не винаги да са в най-добър интерес на 
децата и семействата. Трябва да се прилага система за развиване на капацитета на работещите 
в системата за закрила, която да гарантира най-висок стандарт на социална работа по случаите.
Ниският социален статус на работещите в помагащите професии е предизвикателство, тъй като 
често е основание те да не се признават за авторитети от потребителите, а нагласите за кратко 
оставане в професията повишават риска от липса на мотивация за търсене на дългосрочни 
резултати и изграждане на устойчиви междуинституционални професионални мрежи.
Ниската мотивация и високата натовареност на социалните работници имат сериозни негативни 
последици върху качеството на част от изработваните социални доклади, което от своя страна 

119 Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 30.
120 Прекратяване на институционализацията. Анализ на финансирането на процеса на деинституционализация в България, Фондация 

„Лумос“, София, 2015 г., стр. 34.
121 Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 17-18.
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се отразява на последващите решения на случаи, вземани от други органи, включително съда.
Липсват единни стандарти за социална работа с деца и достатъчно на брой обучени по тях и 
мотивирани социални работници, специализирани в работата с деца. Въведението в основите 
на концепцията за правата на децата и на съответните международни документи е включено в 
учебната програма за академична подготовка на социалните работници. Но след дипломирането 
повечето от практикуващите социална работа са претоварени и изправени пред риск от 
„професионално прегаряне“, който включва и липсата на време и други условия за продължаващо 
развитие и квалификация. 
Голяма част от полагащите грижи за деца професионалисти, особено онези от тях, чиято ежедневна 
работа не е свързана с прилагане на законови разпоредби, като педагози и помощен персонал 
в училищата, детските градини и други институции, където се полагат грижи и се предоставят 
услуги за деца, все още не познават достатъчно добре правно-нормативните документи, което 
води до висок риск от нарушения на нормативната база, свързана със закрилата на детето. 
Въпреки усилията на отговорните институции за подобряване на системата за събиране на данни, 
все още липсва единна и централизирана система за управление на информацията за политиките, 
свързани с деца, вкл. утвърден списък от индикатори в различни сектори на детските политики, на 
единна методика за събиране на данните и свързване/синхронизиране на базите данни, както и на 
изисквания за дезагрегиране на данните по възрастови групи, пол и други признаци. Голяма част 
от информацията в сектора за закрила на детето е разпръсната между различните институции, 
отговарящи за различни политики за децата – МОН, МВР, МП, МЗ, ДАЗД, АСП, НСИ и др.
Недостатъчен е административният капацитет за събиране и анализ на информацията. Липсват 
правила и процедури, предвиждащи кратки срокове за събиране, обработване и анализ на 
информацията. Освен това достъпът до нея не е улеснен от редовното ѝ публикуване за свободен 
достъп. Много често липсата на статистически данни не дава възможност за коректна преценка 
на натовареността и ефективността на институциите и професионалистите и планиране и 
пренасочване на ресурси в приоритетни области. 
Комитетът по правата на детето отбелязва в заключителните наблюдения във връзка с 
консолидираните трети, четвърти и пети периодични доклади за България, своята загриженост, че:

y броят на децата, включително деца до три години, настанени в институции, е все още 
значителен, като рискът от разделяне на семейства и институционализация все още ос-
тава висок сред децата от групите в най-неравностойно положение, включително деца 
роми и деца с увреждания; 

y липсата на подкрепа и недостатъчното обучение на социалните работници и персонала 
на центровете за настаняване от семеен тип, както и празнотите в системата за закрила 
на децата са довели до отделяне на деца от техните семейства, без да бъде извършена 
правилна оценка и планиране и при висок риск от повторна институционализация; 

y съдиите, занимаващи се със семейни дела, са склонни да предпочетат институционали-
зацията на детето вместо да дадат приоритет на оказването на подкрепа на семейството 
да задържи своите деца;

y подкрепата за реинтеграция в обществото на деца и младежи, напускащи социални до-
мове, включително деца с увреждания, е недостатъчна;

y броят на осиновяванията на деца със сериозни увреждания е нараснал незначително, а 
броят на осиновявания на деца роми остава нисък.
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4. Ключови препоръки
Необходимо е да се разработи план за постепенно повишаване на ангажиментите на държавата 
след приключване на проектното финансиране. В този смисъл приоритетно следва да се 
работи за развитието на капацитета на местната власт да управлява делегираните услуги и да 
се стимулира прехода от профилирани към интегрирани услуги в общността.122

Необходимо е цялостно подобрение на координацията между различните институции, 
изпълняващи функции по закрила на детето, вкл. координиране на методиките за събиране на 
данните и свързване/синхронизиране на базите данни и консолидиране на информационните 
потоци, отнасящи се до закрилата и благосъстоянието на децата.
Необходимо е провеждане на системна политика за повишаване качеството на социалната 
работа чрез осигуряване на социалните работници с основни ресурси (достъп до информация, 
базисната инфраструктура, консумативи и материали), периодични обучения, супервизия и др. 
Промените в системата за социално подпомагане трябва да са насочени и към социалната 
закрила и подкрепа на родното и разширено семейство за предотвратяване на раздялата им 
с децата.
По отношение на деинституционализацията акценти според експертната общност следва 
да бъдат поставени върху: повишаване квалификацията на персонала – 17%; разработване 
на нови методики и стандарти на държавно финансиране след края на проектите за 
деинституционализация – 13%; подобряване на заплащането и по-висока сигурност на 
работните места, разкрити в хода на деинституционализацията – 12%; подобряване на 
комуникацията и координацията между ключовите институции на национално равнище – 
10%.123

Сред приоритетите социалните работници посочват още необходимостта от разработване 
и въвеждане на инструментариум за оценка на въздействието на услугите върху децата; 
разработване на национална рамка на компетенции, квалификация и развитие на кадрите в 
системата за закрила на детето; нов стандарт за натовареност и възнаграждение на социалните 
работници; нова методика за подбор на специалисти и оценка на приемните родители; 
наличието на социален работник да стане условие за акредитация на болниците; създаване 
на механизъм за пренасочване на освободените средства от закритите институции в новите 
услуги в общността124.

122  Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 75-76.
123  Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 37.
124  Деинституционализация на децата, G-Consulting, ДАЗД, юли–август 2015 г., стр. 51-52.
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Ключови препоръки на Комитета по правата на детето на ООН:
 спешно да намали настаняването на деца под три години в институции, включително деца 

с увреждания и да ускори поставянето им под семейни грижи; 
 да осигури достатъчно предпазни мерки и ясни критерии, особено за деца роми и деца с 

увреждания, въз основа на нуждите и най-добрия интерес на детето при определяне дали 
то се нуждае от алтернативни грижи;

 да гарантира, че институционализацията се прилага само в краткосрочен план, включител-
но чрез предоставяне на информация на родители, очакващи дете, и здравни работници, 
които обслужват млади родители, относно правата и достойнството на децата с уврежда-
ния;

 да осигури изпълнение на подходящи подготвителни процедури преди пренасочване към 
новосъздадени центрове за настаняване от семеен тип, включително достатъчно участие 
на детето и да създаде механизъм за мониторинг, за да гарантира достатъчно и редовно 
обучение и супервизия на персонала;

 да осигури достатъчно средства за правна защита и ясни критерии за определяне на това 
дали на дадено дете трябва да бъдат предоставени алтернативни грижи, като отчита въз-
гледите и висшите интереси на детето и да прилага тези критерии чрез повишаване на 
осведомеността на съдиите, разглеждащи семейни дела;

 да подкрепя и наблюдава периодични и подходящи контакти между детето и неговото се-
мейство, при условие че те се провеждат във висшия интерес на детето;

 да засили подкрепата за децата и младите хора, които напускат социални домове, включи-
телно тези с увреждания, да им помага да се реинтегрират в обществото чрез осигуряване 
на достъп до подходящ дом, правни, здравни и социални услуги, както и възможности за 
теоретично и практическо обучение; 

 да повиши осведомеността на обществото, за да противодейства на заклеймяването и 
дискриминацията на деца, поставени под алтернативни грижи.

 да гарантира недискриминация на деца с увреждания и деца роми при осиновяване и да 
въведе програми за намаляване на погрешните схващания, свързани с осиновяването на 
деца със сериозни увреждания и деца роми;

 да измени Семейния кодекс така, че да гарантира допитването до деца на 14-годишна 
възраст по отношение на всички решения, които са свързани с техния живот, включително 
в случай на осиновяване; 

 да осигури подобряване на сътрудничеството между компетентните агенции, както и дос-
татъчно обучение на персонала, за да гарантира подходяща дългосрочна подкрепа за оси-
новените деца и родителите осиновители;

 да въведе законодателство, което да гарантира правото на детето да знае своя произход 
съобразно препоръка 80,79 от Универсалния периодичен преглед от 2011 г. (A/HRC/16/9).
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НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

1. Институционален и правен контекст
Превенцията и реакцията на различни форми на насилие спрямо деца е регулирано както 
в интегрирани политики, така и в секторни политики и законодателство. Предотвратяването 
на насилието чрез подкрепа за семействата и работата с децата е част от политиките и 
законодателството под ръководството на Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на образованието и науката на национално равнище и на общинските власти на 
местно ниво. 
Разпознаването, сигнализирането, реагирането при и защитата на деца от насилие и в случай 
на насилие е част от закрилата на детето и политиките за върховенство на закона, ръководени 
и прилагани от органите за закрила на детето, посочени в Закона за закрила на детето, а 
именно: Министерството на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, 
Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Министерството 
на културата, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи, 
Държавната агенция за закрила на детето и общинските власти.
Националната стратегия за детето (2008-2018) е основният стратегически документ, свързан с 
правата на децата в България и тя определя като отделна приоритетна област защитата на децата 
от всички форми на насилие и експлоатация125 и конкретните мерки, които да се предприемат от 
всички заинтересовани страни. В допълнение, Министерският съвет приема Годишна програма 
за закрила на детето с отделна глава за насилието срещу деца и със специален акцент върху 
превенцията, междусекторната координация в случаи на насилие и укрепването на капацитета на 
специалистите за работа с деца, жертви на насилие. Програмите за 2014, 2015 и 2016 г. показват, 
че насилието срещу деца е междусекторен проблем между области като закрила на детето, 
образование и правосъдие.
За подобряване защитата на децата от насилие и злоупотреба, през 2017 г. правителството на 
България одобри Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. 
Основните цели на програмата включват: 1) Повишаване на ефективността на мерките за 
закрила на децата от насилие; 2) Създаване на ефективна система за превенция на домашното 
насилие над деца; 3) Превенция на сексуалното насилие, сексуалната злоупотреба и сексуалната 
експлоатация на деца; 4) Превенция на всякакви форми на насилие срещу деца; 5) Превенция на 
насилието срещу деца в образователната система; 6) Създаване и развитие на различни услуги, 
модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на 
насилие; 7) Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца, и подобряване 
на междуинституционалното сътрудничество и координация; 8) Повишаване на чувствителността 
и информираността на обществото по въпросите на насилието над деца. През месец  юли 2017 
г. беше одобрен двугодишен план за действие, чиято основна цел е да създаде надежден 
механизъм за наблюдение, отчетност и оценка на резултатите от изпълнението на Националната 
програма. 
Съгласно действащото законодателство в страната – насилието над деца, включително и 
телесно наказание у дома, е забранено. Чл.11, ал.2 от Закона за закрила на детето (2000 г.) 
предвижда, че: „Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство 
методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, 
противоречащи на неговите интереси.“ Правилникът за прилагане на Закона за закрила на детето 
дефинира насилието над дете като „всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, 
пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда 
върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява 
в семейна, училищна и социална среда. Физическото насилие се описва като „причиняване 

125  Национална стратегия за детето (2008-2018), стр. 37–39. http://sacp.government.bg/media/filer_public/2015/11/26/natsionalna-strategia-
za-deteto-2008-2018.pdf
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на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на 
здравето“. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и домашно насилие, 
извършено в негово присъствие126. В допълнение, Семейният кодекс от 2009 г. забранява, за 
първи път в семейното право, използването на насилие от родител или на методи на образование, 
които накърняват достойнството на детето.
В Закона за предучилищното и училищното образование от 2015 г. са регламентирани ангажименти 
за осъществяване на мерки срещу насилието за всички участници в образователния процес, вкл. 
родителите. 
Предприети са стъпки за въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 
2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за 
замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г.). Понастоящем 
директивата е частично въведена в българското законодателство с влезлия в сила на 6 октомври 
2016 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация 
на пострадали от престъпления. С измененията се вменява на наблюдаващия прокурор да следи 
за изпълнението на задълженията по информиране на пострадалите от разследващите органи. 
Осигурява се безплатен достъп за всички пострадали от престъпления от общ характер до 
организации, оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ. Също така 
се подобрява схемата за финансова компенсация, като се увеличава размерът ѝ включително, 
когато се предоставя за издръжка на лица, ненавършили пълнолетие.
Министерството на правосъдието предприе мерки за пълното прилагане на Директива 2012/29 
с изготвянето на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Със 
законопроекта се разширяват правата на пострадалия в наказателното производство – гарантира 
се правото му на писмен превод на актовете, които засягат неговите права и законни интереси, 
ако не владее български език, създава се възможност за извършване на експертиза с оглед 
установяването на специфичните нужди на пострадалото лице, като на оценка подлежи и 
рискът от вторично виктимизиране. Предвижда се разпитът на пострадалия, когато е дете или 
със специфични нужди от защита, да се провежда при избягване на контакт с обвиняемия, вкл. 
чрез използване на специално оборудвани помещения, видео- и телефонна конферентна връзка. 
Съгласно измененията детето свидетел или свидетелят със специфични нужди от защита ще се 
разпитват само веднъж в досъдебното производство, освен ако не е необходимо друго с оглед 
разкриване на обективната истина. 
Министерството на правосъдието предприе стъпки във връзка с присъединяването на Република 
България към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени 
и домашното насилие (Истанбулска конвенция). Истанбулската конвенцията беше подписана 
на 21 април 2016 г. и подлежи на ратифициране. В тази връзка е сформирана работна група, 
която следва да изготви конкретни предложения за нормативни изменения с оглед въвеждането 
в българското законодателство на принципите и изискванията на Истанбулската конвенция, както 
и да изготви всички необходими документи за ратифицирането на Конвенцията.
Законът за защита срещу домашно насилие защитава и децата срещу различни форми на 
домашно насилие с възможност за съда да издава заповеди за защита, вкл. спешни заповеди 
за защита. Законът изрично защитава детето свидетел на насилие и предоставя възможност на 
съда да разпореди временно определяне местоживеенето на детето при родителя, който не е 
извършил насилието.
Законодателството също криминализира сексуалната експлоатация, включително за търговски 
цели, и трафика на деца. 
Страната не е подписала Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето 
относно процедурата за подаване на жалби, който би позволил отделни деца или групи от деца 
да подават жалби за конкретни нарушения на техните права по силата на Конвенцията за правата 
на детето, Факултативния протокол относно участието на деца във въоръжени конфликти, както и 
Факултативния протокол относно търговията с деца, детската порнография и детската проституция.

126  Закон за защита от домашно насилие, член 1, алинеи 1 и 2. 
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2. Описание на състоянието и ключови проблеми и тенденции
2.1. Брой деца, жертви на насилие и престъпления 
Данните за броя на деца, жертва на насилие се събират най-вече от Агенцията за социално 
подпомагане и Министерството на вътрешните работи. Но тези източници на информация касаят 
само случаи, по които са работили държавни структури. Няма надежден източник на информация 
за преобладаващите видове насилие и на действителния брой деца, преживели различни форми 
на насилие през живота си. Въз основа на международни проучвания може със сигурност да се 
приеме, че те са много повече от установените от държавните институции. 
По данни на ДАЗД случаите на насилие над деца, по които са работили социалните работници от 
Отделите „Закрила на детето“ в периода 2011– 2013 г. намаляват – от 2 175 на 1 973. Броят случаи 
е още по-малък за 2015 г. (данни на АСП) - 1839127. Момичетата са по-уязвими от момчетата, като 
935 от жертвите са момичета, а 904 са момчета. Това разпределение съвпада и с данните за 
децата, жертви на престъпления (вж. по-долу). 
Има косвени данни, че реалният брой деца, жертви на насилие, е много по-голям. (вж. например 
данните за дяловете деца, жертви на домашно насилие или в училище).
Броят на престъпленията, извършени срещу деца, за 2014 г. е 2670 (като се включват и 
престъпления, които не представляват форма на насилие)128. Делът на престъпленията срещу 
личността (убийство, телесна повреда, изнасилване, блудство и др.) е 20% от общия брой 
престъпления срещу деца. Делът на престъпленията, попадащи в категорията „други“, жертви на 
които са деца, е 33% (не е налична разбивка по видове, но в тези престъпления влизат и детските 
бракове и раждания). 
Статистическите данни сочат, че децата във възрастовата група 14–17 години са по-уязвими 
на престъпления и насилие – 58% от всички престъпления са срещу тях. От една страна тази 
тенденция съвпада и с международните тенденции, същевременно трябва да се има предвид, че 
съобщаването и разследването на престъпления срещу жертви на по-малка възраст е затруднено 
и от прилагането на процедури за установяване и разследване, които не винаги са съобразени с 
възрастовите особености на децата. 
От 2011 г. е налице увеличение на дела на момичетата сред жертвите на престъпления до над 
50% от общия брой случаи. Момичетата са по-често от момчетата жертви на престъпления 
против личността – особено блудства, изнасилвания, сводничество и отвличане с цел разврат, 
отвличане и противозаконно лишаване от свобода и трафик на хора, както престъпления против 
брака, семейството и младежта.
На фона на увеличаването на броя на престъпленията срещу деца, намаляването на броя 
на случаите на насилие над деца, с които работят отделите за закрила на детето, показва 
недостатъчния капацитет на тези отдели да предоставят услуги и подкрепа на децата, жертви на 
насилие. 
По данни от общоевропейското проучване на насилието срещу жените, осъществено от Агенцията 
за основни права на ЕС, значителна част от българките са засегнати от насилие, упражнено 
срещу тях, още от най-ранна детска и юношеска възраст – 30% от жените в България (35% за 
ЕС-28) признават, че преди да навършат 15 години вече са били жертва на физическо, сексуално 
или психическо насилие129.
Последните данни от Националната гореща телефонна линия за деца показват тенденция за 
нарастващ брой обаждания, които по данни на Фондация „Асоциация Анимус“, която управлява 
линията, през 2015 г. достигат почти 109 000130, като 658 от тях, или 4%, са за случаи на насилие 
над дете. С годините се увеличава броят на сигналите до ОЗД, подадени от НГТЛ – от 295 през 
2011 г. на 649 през 2015 г. 131

127  Данни от АСП и от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017- 2020). 
128  http://www.transmonee.org/. 
129  Цитираните до края на раздела данни са от Проучване за основаното на пола насилие срещу жените, осъществено от Агенцията на ЕС за основ-

ните права (FRA), набор от данни 2012 г.
130  Фондация „Асоциация Анимус“, Национална телефонна линия за деца 116 111, http://animusassociation.org, 2016 г.
131  Данни от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020).
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2.2. Извършител на насилието 
Извършителите на насилието над деца най-често са членове на семейството (баща, майка, 
роднина) – през 2015 г. в 58,1% от всички случаи става въпрос за родител, а в 5,8% – за роднина.132 
Въпреки липсата на достатъчно данни, този дял на извършителите може да се приеме като 
реален с оглед и на тенденциите в световен мащаб133. 
Подобни са и данните от горепосоченото общоевропейското проучване на насилието срещу 
жените – най-често жените споделят, че извършители на всички видове насилие срещу тях са 
мъже, като сред извършителите на физическо насилие преобладават бащи, съпрузи и близки. 
Насилието най-често се случва в семейството: 1224 случая (66,6%), на улицата – 206 случая, в 
училище – 186 случая. 126 случая на насилие са станали в различни видове формална грижа (89 
в резидентна грижа, 23 в институции и 14 в приемни семейства). 134

2.3. Видове насилие
2.3.1. Физическо, сексуално, психическо насилие 
Мнозинството от случаи на насилие през 2015 г. са на физическо насилие срещу деца (733 случая 
или 40%, което представлява слабо повишение спрямо предходни години), пренебрегване (460 
случая или 25%, т.е. слабо понижение), психическо насилие (406 случая или 22%, повишение) и 
сексуално насилие (240 случаи или 13% спад за 2015 г.).135 Изследванията и специалистите обаче 
твърдят, че много често едно дете е жертва едновременно на различни форми на насилие. Към 
момента статистиката в страната не дава възможност да се отчете тази поливиктимизация. 
При липсата на данни за реалното разпространение на различните видове насилие над деца, 
трудно може да се приеме, че те показват увеличение на физическото и сексуалното насилие 
над деца. Предвид и разминаването в тенденциите за броя на престъпленията срещу деца 
(увеличаване) и броя на случаи на деца, жертви на насилие, по които работят отделите за закрила 
на детето, данните показват по-скоро, че усилията за социална работа се насочват към по-тежки 
и по-лесно разпознаваеми форми на насилие, но тъй като няма индикации за увеличаване на 
капацитет за управление на случаи, най-вероятно това е за сметка на превантивната работа по 
случаи на по-„незабележими“ на пръв поглед случаи като пренебрегване и психическо насилие. 
Въпреки правната забрана за използване на телесно наказание, данните от проучването 
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст“136 разкриват, че в България всеки 5-ти ученик 
е бил наказван с шамар по лицето, а с шамар по тялото – 1 от 6-ма, със стоене прав до стената 
– 15%. 11% процента от учащите споделят, че са били наказвани с щипане по ръцете, краката, 
тялото, 9% от юношите признават, че са били наказвани с ритници и скубане за косите, а около 
8% са били бити с повече удари; около 7% са лишавани от храна или са бити до получаване на 
синини и охлузвания, 6% са наказвани чрез затваряне на тъмно. 
2.3.2. Домашно насилие
Според общоевропейското проучване на насилието срещу жените, най-често срещаната в страната 
форма на насилие спрямо жените е психическо насилие – 39% от жените във възрастовата група 
18-74 години, което е по-ниско от средния процент за ЕС – 43%. Делът и броят на жените (сред 
всички пълнолетни жени) в страната, които някога след навършване на 15 години са били обект на 
физическо и/или сексуално насилие, достига 28% или над 750 хиляди. Жертви на една или друга 
форма на сексуална злоупотреба или сексуален инцидент от страна на лице на зряла възраст 
са станали 3% сред момичетата в страната, ненавършили 15 години. Този процент е по-нисък от 
средния за държавите членки на ЕС-28: 12%.

132  Данни от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020). 
133  Виж UN Global Study on Violence Against Children, 2006. http://www.unviolencestudy.org/ 
134  Данни от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020).
135  Данни от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020).
136  „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Институт за изследване на населението 

и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
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2.3.3. Деца, жертви на трафик
Информацията за децата, жертви на трафик в чужбина, показва намаляването им от 2010 г. до 2015 г. 
Таблица 15. Деца, жертви на трафик в България в периода 2010–2015 г.

момчета момичета общо
Година Общо 0 - 11 12 - 17 0 - 11 12 - 17 0 - 11 12 - 17 момчета 

0-17 години
момичета 

0-17 години
2010 г. 580 1 2 4 89 5 91 3 93
2011 г. 541 10 3 57 13 57 10 60
2012 г. 579 6 5 7 48 13 53 11 55
2013 г. 540 15 3 8 41 23 44 18 49
2014 г. 495 14 8 23 22 23 14 31
2015 г. 409 5 1 27 6 27 5 28

Източник: Евростат, 2015 г., Trafficking in human beings, собствени изчисления. Национална комисия за борба с трафика 
на хора: Данните за 2013 г. са от Отчет по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 
трафика на хора и закрила на жертвите за 2013 г., стр. 43 и са за малолетни и непълнолетни лица. Данните за 
2014 г. са от Отчет по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и 
закрила на жертвите за 2014 г., стр. 58 и се отнасят за наблюдавани досъдебни производства срещу малолетни и 
непълнолетни лица за тази година. Данните за 2015 г. са от Отчет по Националната програма за предотвратяване 
и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2015 г., стр. 16 и се отнасят за наблюдавани 
досъдебни производства срещу малолетни и непълнолетни лица за тази година. 

Трябва да се подчертае, че има съществено разминаване в данните за трафик на малолетни 
и непълнолетни, предоставяни от Комисията за противодействие на трафика на хора, и тези, 
публикувани от НСИ. Според статистиката на НСИ пострадалите от трафик малолетни и 
непълнолетни за целия период 2008-2015 г. са общо 29 или едва 3,6 деца средногодишно. 
Както при възрастните, така и при децата основната цел на трафика е сексуална експлоатация –  
средно около 4/5 от случаите за целия период. По-голямата част от останалите случаи са насочени 
към трудова експлоатация. 
Броят деца, жертви на трафик или репатрирани от чужбина, наблюдавани от ОЗД на АСП, нараства 
(среднотримесечно) – през 2013 г. този брой е бил 54,75 средно на тримесечие и се е удвоил 
спрямо 2011 г. (27), докато през 2014 г. отбелязва незначителен спад – средно на тримесечие 
48,25 деца, жертви на трафик, са наблюдавани от социалните работници от ОЗД на АСП.
През 2015 г. от ДАЗД е координирано репатрирането на 25 деца от държавите членки на ЕС: 

2.3.4. Тормоз и насилие в училище

Проучването за здравното поведение на учениците137 показва, че една от основните форми на 
насилие над децата е училищният тормоз. Нещо повече, тормозът вероятно е съществена част 
от водещата причина за нехаресване на училището, а именно отношенията между учениците. 

В периода от началото на учебната 2014/15 г. до декември 2015 г. са регистрирани 92 случая на 
агресия от учители и/или родители над деца и 4 117 случая на агресия между ученици.138 Видовете 
агресивни прояви между учениците са 1 662 инцидента на физическа агресия, 1 603 инцидента 
с вербална агресия, 256 инцидента на неадресирана агресия (вандализъм), 48 инцидента с 
автоагресия (суициди), 497 инцидента с психически тормоз, 51 инцидента на виртуален тормоз. 
МОН отчита по-високи показатели за всички видове агресия в периода от началото на 2014/15 
учебна г. до декември 2015 г. Както и сигналите до ОЗД, данните може да показват както повишена 
агресия между учениците, така и повишена чувствителност за разкриване и сигнализиране. 
Прави впечатление и че ОЗД отчитат 51 случая на насилие от страна на служител в училище, 
които са значително по-малко от тези, докладвани от МОН. Данните са индикативни за слабата 

137 „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Институт за изследване на 
населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.

138  Данни от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020).
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координация между системите и необходимостта за повишаване на знанията на педагогическите 
специалисти за задълженията им да сигнализират за всяка информация за насилие над дете. 
Регистрираните случаи на агресия и насилие са малка част от инцидентите според твърденията 
на самите деца. През последните няколко месеца около 1/3 от учащите на възраст 11-15 години 
са били обект на тормоз от съученици в училище. За последното десетилетие този дял намалява 
минимално – с около 2 процентни пункта (36% през 2005/6 г.)139. Около 9% от учениците са обект 
на седмичен тормоз в училище, делът при по-малките ученици е още по-висок. 

2.3.5. Детски бракове 
Подадените от дирекциите „Социално подпомагане“ сигнали до районните прокуратури в 
страната през 2015 г. за случаи на ранно съжителство с лица под 16-годишна възраст, принуда 
на дете към съпружеско съжителство, заживяване на съпружески начала от женски пол и др., 
съгласно нормите на чл.190–192 от НК са 1094140. По 573 от тях обаче има отказ за образуване 
на досъдебно производство. Прокуратурата на Република България отчита, че през 2015 г. са 
образувани 874 досъдебни производства за престъпления по чл.190–192 от НК, като в съда са 
внесени 561 прокурорски актове срещу 619 лица. С влезли в сила присъди/решения са осъдени 
или санкционирани общо 561 лица. 
За превенция на съжителствата и ранното забременяване, както и за стартиране на наказателно 
производство в случаите, които представляват престъпление, са издадени указания от страна на 
Агенцията за социално подпомагане до отделите за закрила на детето и Методически указания от 
страна на Върховна касационна прокуратура (през 2010 г.). Последните обаче, са отменени през 
2016 г. Предстои тяхното актуализиране. 

2.3.6. Рискове за децата в медийната и в киберсредата
Интернет и новите технологии отдавна са се превърнали в основна среда за комуникация и 
развитие за децата и техните семейства. Възрастовата граница за потребление на интернет и 
информационни технологии също се снижава. През последните години интернет и дигиталните 
технологии се превърнаха във възможност, но и риск за реализирането на правата на децата. 
Според национално представително изследване на Националния център за безопасен интернет 
Safenet.bg в България повече от половината деца на възраст между 9 и 17 години започват да 
използват интернет преди да навършат 8 години, 42% от децата имат акаунт във Facebook преди 
да навършат 11 г. Най-честите рискове, за които споделят децата, са грубостите и тормозът, 
клиповете с насилие, неприличните покани, снимки и съобщения, както и порнографските 
сайтове. Приблизително една трета от родителите и половината от учителите никога или почти 
никога не са говорили с децата за онлайн рисковете или как да търсят и научават нови неща 
в интернет. Тези данни са тревожни в светлината на все по-честите случаи на злоупотреба и 
насилие над деца онлайн и потвърждават още веднъж, че децата са активни потребители на 
интернет от ранна възраст, а държавните институции трябва да се ангажират по-сериозно със 
защитата и гарантирането на техните права в дигиталното общество. 
Броят на случаите на кибертормоз, докладвани на националния Център за безопасен интернет, 
нараства с всяка поредна година. На неговата онлайн гореща линия за борба с незаконно и 
вредно за деца съдържание и поведение в интернет през 2015 г. са подадени 69 сигнала за 
онлайн тормоз над деца, което е двойно увеличение спрямо 2014 г.141 
Изследването на здравното поведение на учениците142 показва, че 17% от учениците са били 
жертва на кибертормоз чрез изпращане на обидни чат съобщения, публикации на стената във 
Facebook – напр. имейли или sms или чрез създаване на уебсайтове, а всеки 7-ми ученик споделя, 
че в Интернет са публикувани негови оскърбителни или неуместни снимки. Около 6% от учащите 
на възраст 11–15 години са обект на кибертормоз повече от 2 пъти месечно.

139  Inequalities in Young People’s Health, HBSC International Report from the 2005/2006 Survey, Световна здравна организация, 2008 г., стр. 
205.

140  Данни от проект на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2016- 2020).
141  Данни от проект на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2016- 2020).
142  „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Институт за изследване на населението 

и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
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2.3.7. Детски труд
Детският труд е разрешен само след получаване на разрешение от Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“, която е органът, отговарящ за спазване на трудовото законодателство.

Съгласно Консолидирания доклад на България до КПД: трети, четвърти и пети периодични 
доклади, от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са поискани общо 1 733 
разрешения за законно наемане на работа на лица до 18-годишна възраст през 2012 г., а през 
2011 г. са поискани 1838. Тенденцията е към намаляване на броя на молбите за разрешение от 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за наемане на лица под 18-годишна възраст.
Горепосоченият брой молби са за наемане на деца. Няма данни за незаконно наетите деца, но 
докладът заключва, че повечето тежки форми на детски труд се наблюдават в семейни дейности 
(селско стопанство и работа в домакинството) и в сивата икономика (хотели, строителство, уличен 
труд и пр.). Резултатите от инспекциите по труда през последните години показват наличието на 
проблеми с използването на труд на непълнолетни в сектора на малките и средни предприятия. 
В повечето случаи наемането на непълнолетни е свързано със сезонна и нискоквалифицирана 
работа. Лицата на възраст до 18 години участват в дейността на малки предприятия, занимаващи 
се с търговия, хотели и ресторанти, както и в малки семейни селскостопански предприятия.

Трябва да се отбележи, че проверките на Инспекцията по труда не са установили използването 
на детски труд в най-тежката му форма в нарушение на изрично регламентираните забрани в 
националното законодателство относно излагането на младежи на риск и вредни работни условия.

 

2.4. Особено уязвими групи деца 

Няма достатъчно и дезагрегирани данни за възрастта, пола, увреждането, социалното положение, 
които ясно да определят децата, които са изложени на по-голям риск да станат жертви на 
насилие. Наличните данни ни позволяват да заключим, че децата във формална грижа и децата 
в съдебната система, обхващащи непълнолетните, са особено уязвими. 

2.4.1. Деца във формална грижа

Децата във формална грижа са особено уязвими да станат жертви на насилие. Това показват 
данните за дела на случаите на насилие на деца в институции, приемни семейства и настанени 
при близки и роднини. Малкият брой случаи, върху които са правени изчисленията, не дава 
възможност да се влезе в дълбочина при тълкуването на промените в годините в случаите 
на насилие в отделните форми на публична грижа (близки и роднини, институции и приемни 
семейства). Обяснението за тази по-висока уязвимост може да бъде търсено в различни посоки: 

 По-честото наблюдение от страна на властите на децата, настанени във формална грижа, 
което може да увеличи възможността за разпознаване и реагиране в случаи на насилие; 

 Недостатъчното качество на формалната грижа, особено ограничения персонал и недоста-
тъчното обучение и надзор за персонала. 

Както се отбелязва в доклада „Сексуално насилие над деца – изследване на феномена и 
измерението на насилието над деца, отглеждани в институциите“1?3, около 20% от децата във 
възрастовата група 12-18 години, настанени в институция, са били жертва на изнасилване или 
опит за изнасилване.

2.4.2. Деца в системата на МВР и системата за детско правосъдие 

Както отбелязва в доклад Омбудсманът на Република България в качеството си на Национален 

143 „Сексуално насилие над деца – изследване на феномена и измерението на насилието над деца, отглеждани в институциите“, доц. 
дфн Нели Петрова, д-р Надя Стойкова, Сдружение „Институт за социални дейности и практики“ 2010 г.
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превантивен механизъм144, случаите на различни форми на насилие между децата и кражби 
между тях във възпитателните училища – интернати и социално-педагогическите интернати 
са определени като ежедневие. Почти без изключение децата във възпитателните училища –  
интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ) споделят за упражнявано от 
страна на персонала насилие (еднократни шамари, обидни думи и квалификации), както и 
за използване на нерегламентирани форми на наказание, които нарушават правата им или 
накърняват достойнството на личността като лишаване от ваканция, уборка на района на 
училището, лишаване от ползване на служебен телефон, чистене на санитарни помещения, 
поддържане на двора, чистене на яма и др.145

Голяма част от констатациите на Омбудсмана в тематичния доклад за състоянието на ВУИ и 
СПИ, публикуван през 2014 г., се препотвърждават и от последвалия доклад от 2015 г., в който се 
подчертава, че въпреки взетите мерки от институциите, продължават да съществуват проблеми, 
сред които: насилие, липса на единни педагогически методики, правила и стандарти за равно 
третиране на децата, съжителство без разграничения според типа на правонарушенията; влошена 
материална база и учебен процес; липса на квалифицирани педагози и недостатъчно мотивиран 
персонал за ефективна корекционно-превъзпитателна работа.146

Според Българския хелзинкски комитет (БХК) в институциите към системата на наказателното 
правораздаване за непълнолетни се установяват множество свидетелства за много високо ниво 
на насилие и малтретиране от страна на надзирателите и полицейските служители.147 Освен това 
според БХК е налице свръхинтензивно приложение на най-тежкото дисциплинарно наказание –  
изолация в наказателна килия, което се изпълнява при условията на единична изолация, при 
условия, които са недопустими съгласно международните стандарти по отношение на деца 
(включително регулярно преразглеждане на мярката).148, 149

Като системен е определен и проблемът за продължаващо насилие върху децата, жертви на 
сводничество и трафик, за които системата на настаняване в интернатите не осигурява адекватна 
закрила срещу сводническата мрежа.150

2.5. Социални норми по отношение на насилието над деца и жени, информираност
Наличните изследвания показват толерирането на някои форми на насилие и слабата запознатост 
с начините за сигнализиране и получаване на подкрепа. 
Изследване от 2012 г. на Националния център за изучаване на общественото мнение показва, че 
68% от българите одобряват методите с използването на телесно наказание с „минимална сила“ 
за образователни цели. От друга страна, 83% са против методите, които уронват достойнството 
на детето. 
Съгласно данните от проведено проучване „Нагласи на родителите и младите хора, бъдещи 
родители, към три от правата на децата“151 39% от родителите биха използвали телесно наказание 

144 Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на децата, настанени в социално-педагогическите 
интернати и възпитателните училища – интернати в Република България, Омбудсман на Република България, 2014 г., стр. 5.

145  Пак там, стр. 8-9.
146 „За децата в конфликт със закона“ - тематичен доклад от извършени проверки и оценка на състоянието и спазването на правата на 

децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища–интернати в Република България, Омбудсман 
на Република България, ноември-декември 2015 г., стр. 22-23.

147 „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“, БХК, София, 2014 г., стр. 21.
148  Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите на държавите членки относно европейските правила за малолетни и непъл-

нолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки (приета от Комитета на министрите на 5 ноември 2008 г. на 1040-то 
заседание на заместник-министрите), E.13.4. Отделяне от съображения за сигурност и безопасност, т. 93.1-93.2.

149 „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“, БХК, София, 2014 г., стр. 115.
150 Пак там, стр. 9.
151 Изследването е проведено по поръчка на НМД от агенция „Естат“ в периода 10-30 април 2013 г. Тогава е осъществено национално 

количествено проучване сред родители на деца под 18-годишна възраст и сред млади хора във възрастовата група 20-35 години без 
деца. Общият брой проведени интервюта е 1161: 581 сред младежи и 580 сред родители. Изследването е национално представи-
телно за целевата група на родителите на деца под 18 години. 
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при възпитанието на детето си. Телесното наказание се одобрява като родителска реакция най-
вече в случаите, когато детето излага живота си на опасност – 72% от родителите приемат такава 
реакция. 
Приемането на телесното наказание върви с признанието, че телесното наказание над малки 
деца води до тяхното унизяване (68%) и неувереност (50%). Родителите разбират и че телесното 
наказание спрямо детето възпитава у него подобно поведение спрямо други деца (49,1% от 
родителите са съгласни с твърдението, че ако родител пляска детето си, то ще бие други деца). 
Това на пръв поглед противоречие в мненията и твърденията на родителите може да се приеме 
и за показателно за липсата на знания и умения у тях да прилагат други възпитателни практики, 
които изключват телесно наказание. Въпреки разбирането за вредата от телесното наказание, 
родителите все още нямат подходящ набор от възпитателни методи, с които да го заместят. 
И двете изследвания показват толерантност към някои форми на телесно наказание, като 
същевременно се отчита унижаващия ефект върху децата. Докладът на УНИЦЕФ от 2014 
г. „Скрити пред очите ни: Статистически анализ на насилието срещу деца“ също показва 
противоречието между високия дял на децата по цял свят, които са подложени на телесно 
наказание у дома, и ниския процент на родителите, които го одобряват152. Докладът дава 
възможно обяснение: „Това предполага, че в много домакинства се прилага телесно наказание, 
дори когато те не го считат за нужно. Причините за това вероятно са взаимосвързани и 
сложни. Част от причината може да бъде, че респондентът (майка/лице, полагащо грижи, 
или друг възрастен член на домакинството) може да не е единственото лице, отговарящо за 
дисциплинирането на децата. В действителност, тя или той може въобще да не е отговорна/
отговорен за дисциплинирането. С други думи, децата може да са изложени на физическо 
наказание от други лица, живеещи в домакинството, дори и ако респондентът не подкрепя 
тази практика. Друга възможна причина, поради която много деца са подложени на физическо 
наказание у дома (независимо дали възрастните в домакинството го считат за необходимо), 
може да е възприемано незнание за алтернативни методи без насилие.“153

Проучването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“154, проведено през 2014 г., 
показва, че и значителен дял от самите деца до голяма степен не са информирани за правата си 
да бъдат закриляни срещу физическо насилие и да не бъдат насилвани да правят неща, които 
не искат. Правото да не бъдат насилвани да правят неща, които не искат, не познават 23% от 
учениците, а 17% от тях не знаят за правото си да бъдат закриляни от физическа разправа.
Общоевропейското проучване на насилието срещу жените, осъществено от Агенцията за 
основни права на ЕС, показва, че в България чувствителността на жените към проблема за 
насилието изглежда значително по-ниска от средната за ЕС-28. Докато средно в държавите 
членки 78% определят проявите на насилие срещу жените като много или сравнително 
разпространени, в България този дял е значително по-нисък – 60%. Всяка 5-та жена в 
България обаче е склонна да даде отговори, които свидетелстват за изключително ниска 
степен на информираност и сензитивност за проблемите на насилието срещу жени – 15% 
от пълнолетните българки не могат да преценят доколко е разпространено насилието, а 
6% заемат крайната позиция, че насилие срещу жени изобщо няма. В съвкупността си 
тези дялове показват, че сред страните от ЕС в България е налице най-висока степен на 
неинформираност и недооценяване на проблемите, свързани с насилието върху жени. 
За ниската степен на информираност е показателен и фактът, че средно всяка втора 
жена в ЕС (59%) знае за съществуващото законодателство или политики за закрила и 
превенцията на домашното насилие. В България обаче този дял е значително по-малък –  

152  http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf. 
153  „Скрити пред очите ни: Статистически анализ на насилието срещу деца“. УНИЦЕФ, 2014 г., стр. 154– 157. 
154  „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), Институт за изследване на населението 

и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
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едва 34%, вторият най-нисък в ЕС. В България много по-често отколкото средно в ЕС 
жените търсят решение, като сами се изправят пред онези, които ги преследват – 56% от 
преследваните жени прибягват до този вид опит за самостоятелно справяне с преследващия 
ги спрямо 42% – в ЕС. 

2.6. Координация 
За подобряване на координацията и взаимодействието при насилие над дете през 2010 г. е 
подписан Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 
Органите, участващи в Механизма, са: Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила 
на детето, Агенцията за социално подпомагане, структури, предоставящи социални услуги, и 
кметовете на съответните общини. Всички те имат специфични и конкретни правомощия за 
прилагане на намеса в случай на насилие.
Структурата на механизма осигурява мултидисциплинарен подход към намесата и решаването 
на конкретни случаи, свързани с насилие. Мултидисциплинарният екип включва полицай, съдия, 
прокурор, лекар, социален работник, представител на общинската администрация, училищен 
директор или класен ръководител – представители на училището. 
Регламентирането на отговорностите на членовете е разпръснато в различни закони, 
правилници, заповеди и пр. Отговорностите и сътрудничеството между органите, участващи в 
Механизма, бяха допълнително потвърдени с подписването на Споразумение за действие при 
деца в риск (март 2010 г.).
Мониторингът по прилагането на Механизма показва, че през 2015 г. мултидисциплинарните 
екипи, под ръководството на дирекциите „Социално подпомагане“, са разгледали общо 1104 
сигнала155. Този брой е почти идентичен с броя на разгледаните сигнали за 2014 г., когато са 
били 1102. Прави впечатление, че броят на разгледаните сигнали е значително по-малък от броя 
случаи на насилие, по които са работили ОЗД (1839). Това показва, че една част от случаите са 
работени само от отделите за закрила на детето без реално партньорство с другите ангажирани 
институции. Това е тревожен факт, който показва възможни слабости във функционирането на 
Механизма. Слабостите може да са свързани с неизпълнение на задълженията от страна на 
длъжностните лица или може да са симптом за систематичен проблем, за който е необходима 
регулаторна намеса.
Особено тревожни са случаите на сексуално и физическо насилие, които биха могли 
да са и престъпления – ОЗД са работили по 240 случая на сексуално насилие, а 
мултидисциплинарните екипи само по 199; при физическото насилие ОЗД са обхванали 733 
случая, а мултидисциплинарните екипи – 596. 
Мониторингът по прилагането на Координационния механизъм показва положителна оценка на 
участниците в него за работата по случаите на насилие над деца. Същевременно са установени 
и проблеми при прилагането му, свързани с: 

yНедостатъчно развити социални услуги и липса на специалисти (психолози, психиатри, ле-
кари специалисти);

yНедостатъчно обучение по насилие, междуинституционално взаимодействие и интегриран 
подход; 

155  Доклад на ДАЗД „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”, юли 2016 г.
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yНедостиг на служители и ресурси за работа в структурите на системата за закрила на детето; 

yЗатруднена комуникация между отделите за закрила на детето и органите на прокуратурата.

По отношение на насилието и тормоза в училище е утвърден Механизъм за противодействие 
на училищния тормоз между децата и учениците в училище<?>. Съгласно указанията на 
МОН, в училищата трябва да бъде разработена и въведена система за предотвратяване и 
противодействие на тормоза в училище. В годишния отчет на ДАЗД за 2015 г. се констатира, 
че на този етап като цяло „не се прилага стриктно утвърденият от МОН Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“1?3, въпреки 
интервенциите за повишаване на информираността на училищния персонал и капацитета за 
откриване и реагиране на насилие в училищата. 
От 2010 г. е в действие и Координационен механизъм за улесняване на съвместното, бързо и 
ефективно проследяване на всеки случай, свързан с трафик на деца в страната и в чужбина. 
Механизмът е подписан между Министерството на външните работи, Министерството на 
вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за 
закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, които работят в тясно сътрудничество 
с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБХ), Международната организация по 
миграция (МОМ) и пр. Прилагането на Механизма се координира от министъра на вътрешните 
работи и председателя на ДАЗД. На местно равнище Механизмът се прилага с център Дирекция 
„Социално подпомагане“, (ДСП) Отдела за закрила на детето (ОЗД) и включва създаването 
на мултидисциплинарен екип с участие от местните РПУ на МВР, Регионален инспекторат на 
образованието (РИО), Регионален център по здравеопазване (РЦЗ), Местна комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Местната комисия 
за борба с трафика на хора (МКБТХ), областната прокуратура, областния съд, управителният 
орган на кризисния център, специалист в структурата за осигуряване на социални услуги в 
общността (ако има такава и ако има такъв) и други, по преценка на ДСП/ОЗД.

2.7. Налични услуги

Наличните услуги за установяване и защита от насилие включват услуги в общността и услуги за 
алтернативна грижа. Услугите за алтернативна грижа са разгледани в отделна глава в настоящия 
анализ. Няма информация за броя на децата, поставени под такива грижи поради насилие срещу 
тях. 
Основната услуга, която улеснява откриването и докладването на насилие срещу деца, е 
Национална гореща телефонна линия, управлявана от Държавната агенция за закрила на детето. 
2.7.1. Национална гореща телефонна линия за деца 

На 5 ноември 2009 г. беше открита Национална гореща телефонна линия за деца 116 111, която 
се управлява от ДАЗД. Тя осигурява за децата 24-часов достъп до възможност за споделяне на 
проблем или получаване на информация по проблеми от специалист. Горещата телефонна линия 
се управлява понастоящем от Фондация „Асоциация Анимус“. 

През 2015 г. горещата телефонна линия е отчела 108 852 обаждания – най-големият брой 
отчетени от пускането на линията през есента на 2009 г. През 2015 г. е отчетен и най-голям 
брой сигнали за деца в риск, получавани някога по телефонната линия – 649, което е почти с 
200 повече от предходната година (когато са отчетени 461). Увеличението е с около 40% спрямо 

156 Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед № РД 09-
611/18.05.2012 г.

157 Доклад за дейността на Държавната агенция за закрила на детето, ДАЗД, София, 2015 г., стр. 21.
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2014 г., което отново показва, че линията е все по-разпознавана като място, на което да се 
потърси помощ или да се подаде информация за дете в трудна ситуация1?3. Основните причини 
за подаване на сигналите остават обаче сходни: различни форми на насилие, обикновено в 
съчетание, както и пренебрегване на деца, риск от изоставяне, просия. 
Голямата част от сигналите са подавани от пълнолетни лица, като децата много по-рядко 
подават такава информация. Едва 146 са консултациите с деца от специализираните институции 
(ДДЛРГ, СПИ, ВУИ), като най-често те са във връзка с конфликти с възпитатели, други 
настанени или психо-социални проблеми като тревожност, притеснения за бъдещето, търсене 
на идентичност. Това показва нуждата от допълнително повишаване на информираността на 
децата за съществуването на тази телефонна линия. 
Все още потенциалът на линията остава недостатъчно използван за консултиране в областта 
на решаването на случаите на насилие, училищните проблеми и употребата на наркотици. 
Друг недостатък е фактът, че информацията от линията е само в едната посока и няма 
проследяване на сигнали, дадени по линията на други органи.

2.7.2. Услуги в общността 

Центровете за обществена подкрепа са най-развитите социални услуги в страната, които 
включват и компонент на превенция и подкрепа за децата, жертви на насилие. В края на 2016 
г. има 121 центъра за обществена подкрепа с капацитет 4887 души. Те обикновено предоставят 
социално и психологическо консултиране с продължителност 3 до 6 месеца. Няма данни за 
дела на децата, жертви на насилие, в общия брой деца, получили услуги в тях. В края на 2016 
г. в страната функционират 16 специални помещения за щадящо изслушване на деца, жертви 
на насилие и престъпления (така наречените „сини стаи“). Те се намират най-често в социални 
услуги. 
Някои услуги за жертви на насилие в зависимост от пола са създадени от НПО и все още 
не са признати от държавните органи. Примери за такива услуги са Център за насочване при 
сексуални нападения1?3 и Център за взаимодействие с деца1?3. 
Иновативни Детски центрове за застъпничество и подкрепа са създадени в 3 области за 
предоставяне на комплексна социална, психологическа и правна подкрепа за жертви на насилие 
като пилотен проект с подкрепата на УНИЦЕФ и в партньорство с национални и местни органи 
и НПО. 

2.7.3. Доставчици на социални услуги 

Тридесет и два са лицензираните от председателя на ДАЗД непублични доставчици на социални 
услуги за деца, които работят с деца, жертви на насилие през 2015 г., и които предоставят 63 
социални услуги за деца.1?3 През 2015 г. са работили с 1213 деца, жертви на насилие, с почти 
равно разпределение на момичетата и момчетата. Според вида на преживяното насилие 27% 
са жертвите на психическо насилие и 8% на сексуално насилие. 

158  Данни и заключения от Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020). 
159  Създаден от Асоциация „Деметра“ в Бургас. 
160  Създаден от Асоциация „Деметра“ и център „Отворени врати“ в София. 
161  Данни от Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020).

НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА



127
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2017

Таблица 16. Разпределение на случаите (според видовете насилие) в отделите за закрила 
на детето и в социалните услуги

Видове насилие Разпределение на случаите в 
отделите за закрила на детето 

Разпределение на случаите  
в социалните услуги 

физическо насилие 40% 33%
сексуално насилие 13% 8%
психическо насилие 22% 27%
пренебрегване 25% 33%

Източник: ДАЗД, 2015 г.

Прави впечатление разликата в дела на децата, преживели различни видове насилие, с които 
са работили ОЗД и социалните услуги за деца. По-малък дял и брой от случаите в социалните 
услуги са на сексуално и физическо насилие. Бихме могли да търсим обяснение в посочения по-
горе недостиг на социалните услуги за деца, жертви на насилие, поради което не всички отдели 
за закрила на детето в страната могат да ги ползват за подкрепа и съответно са единствените 
специалисти, които работят с жертвите. От друга страна, социалните услуги имат по-висок 
дял на случаите на психическо насилие и пренебрегване, което е израз и на стремежа им да 
предоставят дейности по превенция. 

2.7.4. Кризисни центрове 

Кризисните центрове предоставят временно настаняване на деца, жертви на насилие и трафик. 
Те често се използват като услуга, където се прилага мярката полицейска закрила. От 1 януари 
2007 г. кризисните центрове се считат за делегирана дейност на държавата, т.е. те се финансират 
от националния бюджет чрез общинските бюджети. Основните услуги в кризисните центрове 
обхващат предоставянето на подслон и храна, посрещане на здравни нужди, предоставяне на 
психологическа подкрепа, обучаване на житейски и социални умения, осигуряване на участие 
на детето в училищна форма на обучение, подготовка за реинтегриране в семейството и, ако е 
възможно, предприемане на адекватни мерки за защита на детето. В края на 2016 г. в страната 
има 17 кризисни центъра с общ капацитет 176 места162.

Между 2010 г. и 2015 г. броят на децата, настанени в кризисни центрове, се увеличава над 2 
пъти – от 205 на 473. Делът на децата, жертви на насилие, в центровете се запазва над 50% 
през целия период, следван от дела на децата, които са станали обект на трафик. 

Таблица 17. Дялово разпределение на деца, настанени в кризисни центрове към края на 
годината 

Вид насилие 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Деца, жертва на насилие 74,4% 71,9% 50,5% 64,8% 52,5% 70,2% 61,8%
Деца, жертва на трафик 19.4% 12,3% 15,8% 16,9% 15,8% 10,6% 8,1%
Деца, жертва на 
други форми на експлоатация) 6,3% 12,3% 7,4% 11,3% 5,0% 7,7% 5,9%

Други 0,0% 3,5% 26,3% 7,0% 26,7% 11,5% 24,2%

Източник: ДАЗД, 2015 г., собствени изчисления

162  Данни от Агенцията за социално подпомагане. 
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През 2009–2015 г. центровете са предоставяли предимно закрила на децата, жертви на физическо 
и сексуално насилие, с изключение на 2013 г., когато с малко преобладават деца, които са 
потърпевши от психическо насилие и пренебрегване.
Таблица 18. Дялове деца, настанени в кризисни центрове за периода 2009-2015 г.,  
според вида упражнено над тях насилие

Вид насилие 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Физическо насилие 42,96% 44% 52% 39% 32% 40% 50%
Сексуално насилие 19,72% 27% 27% 13% 17% 15% 19%
Психическо насилие 21,56% 17% 10% 20% 28% 34% 17%
Пренебрегване 15,76% 12% 10% 28% 23% 11% 14%

Източник: ДАЗД, 2015 г.

В много общини има недостиг на места за настаняване в кризисни центрове. Често този дефицит 
е в комбинация с липсата или със затруднения по различни причини достъп до редица социални 
услуги, предоставяни на местно равнище. Редица незаети практики в отдалечени региони, както 
и липсата на специалисти възпрепятстват и достъпа на бенефициентите до здравни услуги и 
лечебни заведения. 

Правната база в областта на настаняването в кризисни центрове следва да бъде синхронизирана 
в интерес на възможно най-бързото произнасяне на съда по исканията за настаняване. 

Освен кризисните центрове за деца, има и няколко кризисни центъра за жени, жертви на домашно 
насилие. 

3. Предизвикателства пред политиките
Основните предизвикателства в страната, включват: 

y Хармонизация на националната правна рамка с приложимите международни регламен-
ти, стандарти и директиви в тази област; 

y Подобряване на координацията и мултидисциплинарния подход в работата на ангажи-
раните институции; 

y Укрепване на капацитета на системата за закрила на детето и осигуряване на редовна 
професионална супервизия на работещите в нея;

y Развитие на социални услуги на територията на цялата страна, работещи в областта на 
насилието над деца;

y Планиране и прилагане на мерки, насочени към професионалистите, работещи с деца 
/личните лекари, учители, треньори, служители в социални услуги и др./, за разпозна-
ване на индикаторите за различните видове насилие и своевременно изпълнение на 
задължението им за сигнализиране за деца в риск;

y Планиране на мерки и дейности за реакция срещу насилието от и срещу деца в образо-
вателни институции, както и за превенция и реакция на кибертормоза и другите форми 
на насилие над деца в Интернет;

y Планиране на минимален пакет от услуги за работа с децата и семействата и за работа 
с извършителите на насилие;

y Осигуряване на поддържащи обучения на професионалистите, работещи с деца жертви 
и деца извършители на насилие, както и на съвместни обучения на мултидисциплинар-
ните екипи за съвместна работа по Координационния механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие 
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при кризисна интервенция, както и осигуряване на материално и техническо обезпеча-
ване на работата на екипите.

y Промяна на съществуващите нагласи и социални норми, насърчаващи насилие и дис-
криминация (пример в това отношение са „ранните бракове“), и повишаване на общест-
вената чувствителност към случаите на насилие и изпълнение на задължението за съ-
действие за сигнализиране за деца, нуждаещи се от закрила;

y Събиране на данни и провеждане на научни изследвания. Доброто познаване на фе-
номена насилие – къде най-често се случва, в какви форми и кои възрастови групи и 
общности от деца са най-уязвими, е от основно значение за планирането и изготвянето 
на адекватни стратегии за намеса, както и за определяне на цели в цифрово изражение 
и обвързани с конкретни срокове за контрол върху постигането на напредък и спиране 
на насилието;

y Изграждане на партньорства за планиране на мерки за превенция с всички сектори на 
обществото, включително със самите деца, с НПО сектора, с бизнес средите, със сред-
ствата за масова информация и сектора на ИКТ за разработване и изпълнение на опре-
делени стандарти за закрила на детето от вредно влияние.

Тези предизвикателства се потвърдиха от анализа на определящите фактори, извършен от 
УНИЦЕФ през 2014 г.163

Комитетът по правата на детето отбелязва в Заключителните наблюдения във връзка с 
консолидираните трети, четвърти и пети периодични доклади за България, своята загриженост 
относно:

y Нечовешкото или унизително отношение, включително физически, психологически и 
сексуален тормоз, между и по отношение на деца, живеещи в социални домове.

y Сигналите, в които се посочва, че децата от центрове за задържане на малолетни, со-
циално-педагогическите интернати, възпитателните училища-интернати (ВУИ) и домове 
за временно настаняване на малолетни и непълнолетни са подложени на несъразмерни 
наказания, включително бой, затваряне в изолация за произволен период от време и 
ограничаване на хранителните дажби.

y Вторичната виктимизация на децата в резултат на погрешни следствени процедури, кои-
то не дават достатъчно гаранции за обезщетение и не включват чувствителен към нуж-
дите на детето подход. 

y Общата липса на разбиране на същността на насилието над деца и ограничената въз-
можност от страна на специалистите за признаване на случаите на насилие, както и 
недостатъчното сътрудничество и обмен на информация между компетентните агенции 
и неадекватните последващи действия. 

y Липсата на устойчиви инвестиции и продължителна подкрепа за осигуряване на „общо-
училищен“ подход за справяне на проблема с тормоза в училище.

y Пропуските в координацията пречат на правилното функциониране на мултидисципли-
нарните екипи на местно равнище. Комитетът изразява също тревога, че няма достатъ-
чен капацитет за настаняване на бежанци и достъпни услуги за консултиране на децата, 
преживели от насилие. Освен това изразява загриженост за преобладаващите социални 
нагласи, които приемат домашното насилие за личен въпрос. 

y Физическото наказание продължава да е широко прието в обществото като средство за дис-
циплиниране на децата и не е изрично забранено или санкционирано в законодателството. 

163  https://www.unicef.bg/en/article/Determinants-Analysis-and-Theory-of-Change-on-Addressing-Violence-against-Children-in-Bulgaria/902. 
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4. Ключови препоръки
Проведеният през 2015 г. с подкрепата на УНИЦЕФ „Анализ на определящите фактори за 
борба с насилието срещу деца“164 следните препоръки: 

1. Изграждане на капацитет на системата и подобряване на координацията, както и 
разработване на програма за изпълнение на: 
y Обучение и редовен надзор на специалистите. По-специално за социалните работни-

ци в ОЗД и персонала в сферата на образованието и здравеопазването, и за специа-
листите в системата на правосъдието (полицейски служители, прокурори, съдии); за 
всички контактни точки по отношение на благосъстоянието на децата. Необходимо е 
обучение по правата на детето, както и за идентифициране, оценка и реакция. 

y Материално и техническо обезпечаване на работата на системата за закрила на де-
тето и мултидисциплинарните екипи. 

y Подобряване на координацията и мултидисциплинарния подход в работата на ан-
гажираните институции – ефективно сътрудничество, координация и обмен на дан-
ни между отделните системи, а именно между службите за закрила на детето и от 
друга страна – полицията и правосъдната система. Разработване на механизъм за 
проследяване и координиране на данните в цялата система (напр. гарантиране, че 
полицейските доклади съвпадат с докладите на ОЗД и случаите на насилие над деца 
„не изпадат през пролуките“). 

2. Очертаване на ясни пътища през системата и насърчаване на достъпа:
y Определяне на ключови канали за достъп – НГТЛ, социални услуги, здравни и обра-

зователни структури.
y Привеждане в изпълнение на съответното законодателство в подкрепа на жертвите. 
y Планиране на минимален пакет от услуги за работа с децата и семействата и за ра-

бота с извършителите на насилие. Не само децата, които са пострадали от насилие, 
но и децата, които са извършители на насилие, трябва да имат гарантиран достъп до 
услуги за подкрепа с цел избягване на последващи негативни последици за тяхното 
развитие в психологически план, така също е необходимо да се планират и предпри-
емат всички необходими мерки за избягване на повторната виктимизация на детето. 

3. Надграждане на обещаващите практики:
y Да се въведе изискване за оценка на ефективността на осъществяваните програми. 
y Развитие на партньорството между секторите за улесняване на достъпа и комуника-

цията с цел подобряване на резултатите.
y Въвеждане на задължителни единни указанията за докладване.
y Събиране на данни и провеждане на научни изследвания. 

4. Насърчаване на информираността за насилието над деца:
y Културата на насилие над децата трябва да се промени – социалните норми продъл-

жават да бъдат една от причините за продължаващото толериране на тази злоупотре-
ба. Промяна на обществените нагласи за преминаване към нулева толерантност по 

164  https://www.unicef.bg/bg/article/Analiz-na-opredelyashtite-faktori-i-teoriya-na-promyanata-svarzani-s-nasilieto-sreshtu-detsa-v-Balgariya/902. 
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отношение на насилието над деца.
y Насърчаване на положителните родителски практики за превенция на насилието над 

деца.
y Насърчаване на образованието на обществеността за разпознаване и реагиране на 

насилието над деца (така че всички да знаят какво да правят, когато то се случи).

5. По-ранна намеса:
y Подобряване на действащите механизми за социално подпомагане/семейни помощи 

за деца.
y Насърчаване на доброто психично здраве в общността и превенция.
y Разглеждане и работа за преодоляване на проблемите, свързани с домашното на-

силие, тъй като това е едно от явленията, които са тясно свързани с практиките на 
малтретиране на деца.

y Ангажиране на мъжете и момчетата в действия за предотвратяване/прекратяване на 
насилието над жени и деца, преди да е започнало. 

y Ангажиране на децата в качеството им на граждани да насърчават ненасилието, до-
като се превръщат в следващите възрастни. Планиране на мерки и дейности за ре-
акция срещу насилието от и срещу деца в образователни институции, както и за пре-
венция и реакция на кибертормоза и другите форми на насилие над деца в Интернет.

5. Препоръки на Комитета по правата на детето на ООН:  
yв координация със Службата на Омбудсмана в качеството му на НПМ, да въведе меха-

низъм за наблюдение, за да гарантира, че всички деца, лишени от свобода, включител-
но по време на наказателно или поправително производство, са защитени от всякакви 
форми на изтезания, нехуманно или унизително отношение и да гарантира, че те имат 
достъп до безопасен и съобразен с нуждите на децата механизъм за подаване на жал-
би, свързани с лишаването им от свобода, условия на задържане или интерниране и 
отношение към тях;

yда гарантира, че за децата, жертви на лошо отношение, са осигурени програми за под-
ходящи грижи и рехабилитация и да гарантира предотвратяване на всякаква повторна 
виктимизация;

yда подпомогне програми за изграждане на капацитета за учители и персонал на инсти-
туции за грижа за деца, за да насърчи позитивни и алтернативни форми на възпитание 
и зачитане на правата на децата, както и да повиши осведомеността относно неблаго-
приятните последици на телесните наказания върху децата;

yда осигури ефективно сътрудничество, координация и обмен на данни между службите 
за закрила на детето от една страна и от друга – полицията и правосъдната система;

yда въведе задължителни курсове за обучение относно насилието над деца за всички 
компетентни професионалисти; 

yда разработи национална програма за борба с насилието в училищата с помощта на 
Министерството на образованието и науката и учрежденията за обучение на учители и 
да установи стандарти, наставничество и партньорски проверки в училищата; да осигу-
ри обучение, включващо родителите, относно рисковете от кибертормоз; 
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yда организира кампания за повишаване на осведомеността като средство за промяна на 
преобладаващите нагласи относно насилието над деца и за постигане на нулева толе-
рантност към такива нагласи;

yда подпомогне още повече програмите за повишаване на осведомеността и образова-
нието – включително кампаниите в тези области – с участието на деца, за да формулира 
всеобхватна стратегия за превенция и борба със злоупотребата на деца;

yда създаде национална база данни с всички случаи на домашно насилие над деца и да 
извърши всеобхватна оценка на обхвата, причините и характера на това насилие; 

yда гарантира отделянето на достатъчно човешки, технически и финансови ресурси за 
Държавната агенция за закрила на детето, за да я подпомогне в изпълнението на дълго-
срочни програми за справяне с първопричините за проявите на насилие и малтретиране; 

yда насърчава общностни програми, целящи предотвратяването и борбата с домашното 
насилие, насилието и пренебрегването на деца, включително такива, в които участват 
бивши жертви, доброволци и членове на общността, и да подкрепя обучението им.

yда забрани изрично телесното наказание в законодателството; 
yда гарантира достатъчно наблюдение и изпълнение на забраната на телесното наказание 

във всякаква среда; 
yда насърчава положителни, ненасилствени и отворени за участие форми на отглеждане и 

възпитание на деца чрез информационни кампании; 
yда гарантира, че виновниците биват изправени пред компетентните административни и 

съдебни органи.
yКомитетът препоръчва на държавата-страна по Конвенцията да създаде система за про-

следяване на всички случаи на бракове с деца сред етническите групи и по-специално с 
момичета от ромски произход и да осигурява на жертвите убежище, както и подходяща 
рехабилитация и консултации.
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ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

1. Институционален и правен контекст
Достъпът на децата до правосъдие е основно човешко право, но и средство за защита на всич-
ки други права и в този смисъл се дефинира като способността да се получи справедлива, сво-
евременна и ефективна правна защита за нарушения на права165. Децата са изправени пред 
множество бариери, когато търсят защита при нарушение на своите права, най-често свързани 
с липсата на адаптирани процедури, обучени специалисти и подкрепящи услуги. По отноше-
ние на националната стратегическа рамка, свързана със създаване на гаранции за достъпа на 
децата до правосъдие трябва да се отбележи на първо място Националната стратегия за де-
тето (2018-2018) - основният стратегически документ, свързан с правата на децата в България. 
Две приоритетни области на стратегията са насочени към достъпа на децата до правосъдие, 
а именно „Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация“ и 
„Осигуряване правото на децата – правонарушители на справедливо и законосъобразно отно-
шение при зачитане на тяхното достойнство“. Други важни стратегически документи, които бяха 
приети през последните години, са: Концепция за държавната политика в областта на правосъ-
дието за детето (2011 г.), Пътна карта за изпълнение на концепцията за държавна политика в 
областта на правосъдието за детето (2013 г.), Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система (2015 г.).
Общата законодателна рамка, свързана с достъпа на децата до правосъдие, е формирана от 
различни нормативни актове с материално-правен и процесуално-правен характер, сред които 
с най-голямо значение са - Наказателният и Наказателно-процесуалният кодекс, Законът за 
закрила на детето, Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, Семейният кодекс, Гражданският процесуален кодекс и Законът за правната 
помощ.  Органите и институциите, които имат най-значима роля в осигуряване на справед-
лива, своевременна и ефективна защита, когато правата на децата в България са нарушени, 
са Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Държавна агенция 
за закрила на детето, Прокуратура на Република България, Висш съдебен съвет, Национално 
бюро за правна помощ, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално 
подпомагане, Националния Омбудсман.

2. Описание на състоянието и ключови проблеми и тенденции
Децата се сблъскват с множество предизвикателства пред достъпа до правосъдие, както всич-
ки други граждани, но в допълнение са изправени и пред специфични правни и социални пре-
пятствия поради особения си статут на малолетни или непълнолетни. Някои от основните про-
блеми, пред които са изправени всички деца, участващи в правни процедури, са свързани с 
действащата законодателната рамка, специализацията и обучението на професионалистите, 
които работят с тях, и достъпа до услуги за подкрепа. В същото време следва да се има пред-
вид, че някои деца, участници в правни процедури, са изправени пред по-сериозни предизвика-
телства и са по-уязвими заради характера на производството, в което участват, или поради ка-
чеството им в съответното производство. Сред най-уязвимите групи деца, участници в правни 
процедури, са: децата в конфликт със закона, децата под минималната възраст за наказателна 
отговорност, децата, извършили статусни нарушения, децата пострадали от и свидетели на 
насилие и престъпления.
Деца в конфликт със закона, деца под минималната възраст за наказателна отговорност и 
деца, извършили статусни нарушения

165  Това е определението, възприето от УНИЦЕФ и Агенцията на Европейския съюз за основните права.
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В българското законодателство липсва легална дефиниция на дете в конфликт със закона. 
Общоприетата дефиниция, която се използва все повече и в България, се извежда от чл.40 на 
Конвенцията на ООН за правата на детето и включва всяко дете, което е заподозряно, обвинено 
или признато в нарушаване на наказателния закон, когато това дете е навършило минималната 
възраст за наказателна отговорност. 
Действащата правна и институционална рамка, регулираща детското (младежко) правосъ-
дие166, се състои от няколко относително самостоятелни системи, които действат едновремен-
но и понякога паралелно: съдебна, административна и система за закрила на детето167. 
Според Наказателния кодекс минималната възраст за носене на наказателна отговорност от деца 
е 14 години, при това само в случаите, когато са осъзнавали свойството и значението на действи-
ята си. В същото време Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните съдържа понятието „противообществена проява“, което създава възможност за 
налагане на възпитателни мерки на деца под минималната възраст за наказателна отговорност и 
деца, извършили статусни нарушения като бягство от вкъщи, бягство от училище, употреба на ал-
кохол, както и за действия като скитничество и просия, които са преди всичко социален проблем. 
Институционалната рамка се състои от две различни системи – съдебна, в която са включени 
районни и окръжни прокуратури и районни и окръжни съдилища и административна, съставена 
от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и не-
пълнолетните (колегиален орган на национално ниво, който се председателства от заместник 
министър-председател и е съставен от заместник-министри към Министерския съвет) и мест-
ни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(към кметовете на общини). В изпълнение на ЗБППМН административната система, както и 
съдебната, но само в случаите на налагане на мерките „настаняване в социално-педагогически 
интернат“ и „настаняване във възпитателно училище-интернат, се занимават с деца в конфликт 
със закона, деца под минималната възраст за наказателна отговорност и деца, извършили 
статусни нарушения. Това се дължи до голяма степен на въведения със закона легален термин 
„противообществена проява“, който е твърде широко дефиниран и подлежи на интерпретация. 
Тези недостатъци на националното законодателство са отбелязвани и анализирани в различни 
доклади на български и международни експерти, както и в препоръките на Комитета на ООН за 
правата на детето още през 2003 г., отново през 2008 г. и са потвърдени в Заключителните на-
блюдения на комитета във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад 
за България през 2016 г. 
Децата в конфликт със закона са обект на системата за наказателно правосъдие и системата за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, докато децата 
под минималната възраст за наказателна отговорност и децата, извършили статусни нарушения, 
са обект на системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълно-
летните. Връзката между двете системи и тази за закрила на детето е затруднена, преди всич-
ко заради празноти в законодателната рамка и недостатъчно добре обучени професионалисти. 
Това води до ограничен достъп до услуги за подкрепа за децата в конфликт със закона, децата 
под минималната възраст за наказателна отговорност и децата, извършили статусни нарушения.
Отбелязаните по-горе празноти и несъответствия на законодателството с изискванията на меж-
дународните стандарти, както и недостатъчните гаранции за справедливо производство в рам-
ките на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолет-

166  Терминът на английски език е “juvenile” (от латински “juvenis”), което в буквален превод на български език е млад човек, младеж; по 
смисъла на Правилата на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на ненавършили 
пълнолетие лица (Пекинските правила) от 1985 г. “juvenile” е дете или млад човек, който при правонарушение е третиран по начин, 
различен от пълнолетните съгласно съответната правна система; по смисъла на българското законодателство това са малолетните 
и непълнолетните лица (Наказателен кодекс), които влизат в обобщеното понятие „деца“(Закон за закрила на детето).

167  Системата за детско правосъдие в България – анализ на действащата правна и институционална рамка.
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ните поради липса на изискване за задължителна адвокатска защита водят до нарушаване на 
правата на децата в самите производства, но и в резултат на решенията от тях.
Според данните от проучване на социалното включване на деца в конфликт със закона, което 
обхваща и деца под 14 г., и деца, извършили статусни нарушения, причините за този тип детско 
поведение са преди всичко социално-икономически, често се дължат на принадлежността на 
семействата на децата към маргинализирани общности, неглижиране и насилие, трудности в 
училище и психични проблеми. Преобладаващата част от настанените в СПИ деца имат про-
блеми, свързани със семейната среда – според оценките на експертите 3 от 4 деца в СПИ имат 
проблеми с привързаността, а в 41,6% от случаите на настанени в СПИ деца има информация 
за криминално минало на родителите на детето и проблеми със закона168.
Над половината от изследваните деца в СПИ (53,2%) са били жертви на различни форми на на-
силие в семейната среда. Според 44,6% от родителите на такива деца, включени в изследване 
на родителския капацитет, е било налице и насилие в семейството169. 
Неслучайно при много от тези деца се наблюдават и прояви на психични страдания и заболява-
ния. Според изследването на децата в СПИ (на база техните досиета и документация) обектив-
ни данни за психично страдание и заболявания при децата са открити само за 14,5% от тях, но 
специализирана оценка, направена от екипите на „Дете и пространство“, показва, че всъщност 
психично страдание има при много повече от официално посочените деца и децата, които в 
момента са на медикаментозна терапия. 
Нередовното посещение на училище и твърде ранното отпадане от образователната система са 
сред основните характеристики на децата в риск от конфликт със закона. Малко над 2/3 от децата 
в СПИ (69%) са изостанали с повече от 1 учебна година в образователното си развитие в срав-
нение с връстниците си, а 14% от тях имат изоставане в образованието си с 4 и повече години. 
В сравнение с периода 2008-2011 г. през последните 4 години е налице значително нарастване 
на дялове от противообществени прояви на деца като бягствата от дома и употребата на нар-
котици, като при последните повишението през 2015 г. спрямо 2008 г. е петкратно.

Графика 39. Дял от противообществените прояви, за които  са наложени възпитателни 
мерки за бягства от дома и употреба на наркотици

168 „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики“, Наръчник за професионалисти, под общата редакция на доц. 
д-р Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики, София, 2014 г., стр. 69.

169 „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики“, Наръчник за професионалисти, под общата редакция на доц. 
д-р Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики, София, 2014 г., стр. 70.
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и пространство“, показва, че всъщност психично страдание има при много повече от 
официално посочените деца и децата, които в момента са на медикаментозна терапия.  
 
Нередовното посещение на училище и твърде ранното отпадане от образователната 
система са сред основните характеристики на децата в риск от конфликт със закона. 
Малко над 2/3 от децата в СПИ (69%) са изостанали с повече от 1 учебна година в 
образователното си развитие в сравнение с връстниците си, а 14% от тях имат изоставане 
в образованието си с 4 и повече години.  
 
В сравнение с периода 2008-2011 г. през последните 4 години е налице значително 
нарастване на дялове от противообществени прояви на деца като бягствата от дома и 
употребата на наркотици, като при последните повишението през 2015 г. спрямо 2008 г. 
е петкратно. 

Графика 1. Дял от противообществените прояви, за които  са наложени възпитателни мерки за бягства от 
дома и употреба на наркотици 

Източник: собствени изчисления въз основа на данни от НСИ за наложените възпитателни мерки за 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, 2016 г. 

Не е възможно да се определи какъв е броят на децата, извършили този тип 
„противообществена проява“, които са разпознати като деца в риск от системата за 
закрила на детето и са обект на мерки за закрила и ползватели на социални услуги за 
подкрепа.  
 
В периода от 2010 г. до 2015 г. няма съществени промени в дяловото разпределение на 
налаганите възпитателни мерки за общественоопасни деяния на деца. Най-висок остава 
делът на предупредителните мерки – около 2 от всеки 5 наложени мерки и поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпитател – около 1/5 от мерките. 
По данни на НСИ през последните 10 години е налице устойчива тенденция на 
намаляване на общия брой деца, преминали през ДПС, като за целия период броят им е 
намалял почти два пъти и половина – от 13 343 през 2004 г. до 5 372 – през 2014 г. 

В периода 2007-2011 г. има колебание в броя на преминалите през ДПС през годината 
деца, като годините на увеличение са последвани от години на намаление. Но от 2012 
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Не е възможно да се определи какъв е броят на децата, извършили този тип „противообществе-
на проява“, които са разпознати като деца в риск от системата за закрила на детето и са обект 
на мерки за закрила и ползватели на социални услуги за подкрепа. 
В периода от 2010 г. до 2015 г. няма съществени промени в дяловото разпределение на нала-
ганите възпитателни мерки за общественоопасни деяния на деца. Най-висок остава делът на 
предупредителните мерки – около 2 от всеки 5 наложени мерки и поставяне под възпитателен 
надзор на обществен възпитател – около 1/5 от мерките.
По данни на НСИ през последните 10 години е налице устойчива тенденция на намаляване на 
общия брой деца, преминали през ДПС, като за целия период броят им е намалял почти два 
пъти и половина – от 13 343 през 2004 г. до 5 372 – през 2014 г.
В периода 2007-2011 г. има колебание в броя на преминалите през ДПС през годината деца, 
като годините на увеличение са последвани от години на намаление. Но от 2012 г. до 2014 г. е 
налице последователно намаляване на преминаващите ежегодно през детските педагогически 
стаи за извършените от тях противообществени прояви – докато през 2011 г. те са били 8 134 
деца, през 2014 г. са 5 372 деца или с около 1/3 по-малко. Това е най-ниският брой деца, пре-
минавали годишно през ДПС, през последните 10 години. 
Водещо място сред противообществените прояви традиционно заемат бягствата от дома – 
средногодишният им брой за 2007-2010 г. е 1 748 и намалява незначително с около 4% в пери-
ода 2011-2014 г. (1 676 средногодишно). 
След 2011 г. е променена методиката на отчитане на противообществените прояви и бягства-
та от училище не са сред проследяваните индикатори. Същото се отнася и за употребата на 
алкохол. Посочените промени в методиката са един от основните фактори, които обясняват 
значителното намаляване на броя регистрирани противообществени прояви.
На второ място по честота сред противообществени прояви в 2011-2014 г. е употребата на нар-
котици – средногодишно 483 случая, за сравнение през предходния 4-годишен период средно-
годишният брой такива случаи е бил 360, т.е. налице е нарастване на регистрираните случаи на 
употреба на наркотици с 26%. Средногодишният брой случаи на скитничество и просия между 
двата периода намалява съответно с 50% и с 1/3, регистрираните случаи на проституиране и 
хомосексуализъм намаляват над два пъти. Това поставя въпроса дали двукратното намалява-
не е в резултат на методиката на отчитането на тези прояви и евентуалното подценяване на 
воденето им в статистиката, или на евентуални ефекти от прилагани системни мерки за предо-
твратяването и намаляването им, или тези случаи са идентифицирани като деца в риск, а не 
като деца, извършили противообществени прояви. 

Таблица 19. Брой малолетни и непълнолетни лица, преминали през ДПС в периода 2007-2014 г.
Видове прояви                          Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Бягство от училище 2044 1615 1590 1621 1768
Бягство от дома (от вкъщи) 2053 1896 1548 1494 1665 1745 1744 1550
Скитничество 695 474 561 390 407 378 387 239
Употреба на алкохол 471 401 497 422 429
Употреба на наркотични вещества 492 314 307 326 446 437 517 532
Просия 349 185 238 281 223 236 215 115
Проституиране и хомосексуални услуги 276 210 177 119 137 78 62 59

Източник: НСИ, 2015 г.

В периода 2006–2012 г. делът на малолетните лица, водени на отчет в ДПС, варира между 
20% и 22%, но през 2013 г. той започва да расте и надхвърля 22%, а през 2014 г. достига 25% – 
най-високият дял на малолетни лица за последните 10 години. През 2015 г. стойността на този 
показател отново се връща към равнището от 22%.

ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ



139
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2017

Делът на преминалите през ДПС непълнолетни девойки през периода 2007- 2010 г. е 30% от 
всички непълнолетни, но през 2011–2014 г. този дял нараства до 35%. За разлика от предход-
ните 4 години непълнолетните момичета преобладават над връстниците си момчета не само по 
отношение на случаите на проституция, но и при бягствата от вкъщи.
В периода 2008-2011 г. е налице постепенно повишаване на броя на децата, извършили прес-
тъпления – от 6 043 на 6 586, а след 2011 г. до 2015 г. броят им последователно спада до 5 
362. Най-често извършваните престъпления от децата остават без промяна – кражби, за които 
са наложени около 60% от възпитателните мерки, следвани от хулиганските прояви – за които 
наложените мерки в периода 2008 –2011 г., и в следващия 4-годишен период са 11% от всички 
мерки за извършени престъпления от непълнолетни и малолетни. На трето място през послед-
ните 4 години със средногодишен дял от 6%, който обаче е нараснал двойно спрямо 2008– 2011 
г., са престъпленията, свързани с наркотици.
Средногодишно подобно на периода 2008-2011 г. и през последните 4 години около 80% от мер-
ките са наложени за извършени престъпления. 

Графика 40. Деца, извършители на престъпления

 Източник: НСИ, 2016 г.
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това процентът на възпитателните мерки, наложени за противообществени прояви, които не 
са престъпления, не може да бъде пренебрегнат и определен като незначителен, защото този 
подход представлява нарушение на международните стандарти. 
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лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи (около ¼ от мерките), заема дял от 
2/3 от всички мерки. На трето място по честота с около 12% е задължението за участие в кон-
султации, обучения и програми. Към настаняване на деца във ВУИ се прибягва в около 1% от 
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случаите, а предупрежденията за настаняване във ВУИ с изпитателен срок до 6 месеца са с 
дял между 4-6%. 
Средногодишният брой на осъдените лица на 100 хил. лица от средногодишното население на 
възраст 14-17 години от началото на века до 2015 г., включително, е 830. В периода 2007–2011 
г. е налице повишаване на броя на осъдените лица в тази възрастова група, като през 2009 г. 
и 2011 г. броят осъдени сред 100 хил. непълнолетни надвишава 1 000. През следващия 4-годи-
шен период средно стойността на този индикатор намалява значително, като през 2015 г. е 494 
на 100 хил., а през последните 3 години са регистрирани най-ниските равнища от началото на 
хилядолетието.

Графика 41. Брой осъдени лица на 100 хил. лица от средногодишното население на възраст 
14 - 17 години

Източник: НСИ, 2016 г.

Делът на осъдените извършители на престъпления на възраст 14-17 г. от броя деца, извър-
шители на престъпления, в средата на миналото десетилетие е бил около 45%, но в периода 
2006-2009 г. нараства значително, като в края му достига почти 2/3. От 2010 г. до 2015 г. този 
дял непрекъснато намалява и през последната година достига най-ниското равнище след 2004 
г. – 30,8%.170

170  Трябва да се има предвид, че поради бавния ход на съдебните дела в много случаи до осъдителни присъди не се стига в годината 
на извършване на престъпленията.
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Графика 42. Дял на осъдените извършители на престъпления на възраст 14-17 г. от броя 
извършители на престъпления в същата възрастова група през съответната година

 Източник: собствени изчисления въз основа на данни от НСИ, 2016 г.

Дългосрочната тенденция на намаляване броя на осъдените непълнолетни лица както спрямо 
възрастовата група 14-17 г., така и спрямо броя деца, извършители на престъпления, вероятно 
показва търсенето на възможности децата, извършили престъпления, да бъдат обект на алтер-
нативни на осъдителните присъди мерки.
През 2015 г. условните присъди на непълнолетните са с 12 процентни пункта повече в сравне-
ние с 2011 г. Институтът на пробацията изглежда недостатъчно разработен като санкция при 
осъждане на непълнолетните – докато през 2011 г. той е бил водещо наказание, през 2015 г. 
едва под 1/3 от наложените наказания са пробация. Между двете години приложението му като 
наказателна мярка спрямо непълнолетните намалява с 8 процентни пункта.

Таблица 20. Oсъдени непълнолетни лица през 2011 г. и 2015 г. и наложени наказания

Осъдени лица- дял Наложени наказания - дял
Година с ефективно 

осъждане
с условно 
осъждане

в т.ч. от 
общия брой осъ-
дени по споразу-

мение

лишаване 
от свобода

проба-
ция

обществено 
порицание

2011 72% 28% 47% 39% 40% 21%
2015 60% 40% 53% 52% 32% 16%

Източник: собствени изчисления въз основа на данни от Престъпления и осъдени лица - 2011,  
НСИ, 2013 г., стр. 66 и Престъпления и осъдени лица, НСИ – 2014, 2015 г., стр. 70.

В годишния доклад на прокуратурата за 2013 г. е посочено, че бързината на производството в 
случая на непълнолетни, включително на постановяване на прокурорското решение, осигурява 
навременна реакция на държавата, независимо дали тя се изразява в отказ от наказателно 
преследване, възпитателна мярка по ЗБППМН или наказание по НК. В допълнение се конста-
тира, че качеството на провежданите проверки и разследвания следва задължително да се 
обвързва с проява на особена грижа към личността на непълнолетния. Тя може да се постигне 
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чрез специализация на разследващите органи и на прокурорите за работа с непълнолетни, 
като осъществяването на тази специализация следва да е ангажимент на административните 
ръководители по места171. 
Въпросът за специализацията и подходящото обучение на всички професионалисти, работещи 
с деца в конфликт със закона, е от решаващо значение за гарантиране на достъпа им до пра-
восъдие и по-нататъшната им социална интеграция. 
В приетата през 2011 г. Концепция за държавната политика в областта на правосъдието за 
детето172, 2011 г. се предвижда създаване на ориентирана към правата на детето и адекватна 
на съществуващата обществена действителност правна уредба, изцяло съобразена с между-
народните правни стандарти и с установените приложими най-добри чуждестранни практики, 
както и въвеждане на специализация на системата за правосъдие за детето и мерки за създа-
ване на нови и увеличаване на капацитета на действащите услуги в общността по отношение 
на децата с поведенчески отклонения. 
Въпреки че специализацията е посочена в Концепцията и в пътната карта за изпълнението ѝ, 
обучението на професионалистите – социални работници, полицаи, прокурори и съдии – до 
момента се осъществява на проектен принцип и при липса на национално приета концепция 
и стандарти. Обучения и пилотно въвеждане на специализирани съдебни състави за работа с 
деца се прави от 2013 г. по проект на Министерството на правосъдието „Укрепване на правния 
и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. До момента специализирани съдии и съ-
дебни състави са започнали работа в Окръжен и Районен съд - Варна, Окръжен и Районен съд -  
Пловдив, Районен съд - Козлодуй. До края на 2016 г. се очаква специализирани съдии и съста-
ви да започнат работа в Районен съд - Плевен и Районен съд - Враца. В резултат на проекта е 
създадено и онлайн обучение, което се провежда от Националния институт на правосъдието, 
до което имат достъп само магистрати. 
През 2013 г. Пътната карта за изпълнение на концепцията173 набеляза конкретни мерки и сро-
кове за промени в детското и младежкото правосъдие. Ключова слабост на документа е, че 
подходът, залегнал в Пътната карта, не е интегриран и всеобхватен и не гарантира взаимовръз-
ките между системата за закрила на детето и системата за борба срещу противообществените 
прояви174. Изпълнението на голяма част от заложените в документите мерки и проекти е ограни-
чено. Липсват доклади и оценки за напредъка в изпълнението на целите и задачите, залегнали 
в стратегическите документи и пътни карти.
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с Ре-
шение на Народното събрание от 21.01.2015 г., също посочва като приоритет реформа на сис-
темата за детско правосъдие в специфична цел 7. Система на детското правосъдие, насочена 
към превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки. 
Министерството на правосъдието финализира работата по изготвянето на проектозакон с на-
именование Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни 
мерки на непълнолетни лица, с който се уреждат в пълнота принципите, устройството и про-
цедурите на системата за детското правосъдие. С Преходните и заключителни разпоредби на 
законопроекта се предлагат промени в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния 
кодекс, като с последните частично се въвеждат в националното законодателство разпоредби-
те на Директива 2016/800/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно 
процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства. 
Законопроектът е преминал през междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане и 
171  Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2013 г., стр. 106.
172  Концепция за държавната политика в областта на правосъдието за детето, 2011 г., стр. 4.
173  Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето (2013–2014 г.), 2013 г.
174  „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“, БХК, София, 2014 г., стр. 17.
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предстои да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет. 
Много от професионалистите в сектора смятат, че няма целенасочена работа по превенция 
на противообществените прояви на непълнолетни.175 Така например според изследователи от 
Българския хелзинкски комитет липсват алтернативни мерки за подкрепа на семействата и де-
цата в конфликт със закона176.
Няма достатъчно специализирани услуги за работа с деца и семейства като кризисни центрове, 
центрове за деца със зависимости, както и услуга за проституиращи непълнолетни, консулта-
тивни центрове за експертна оценка на деца от резидентен тип, полуотворени резидентни ус-
луги (центрове за изясняване и наблюдение), както и отворени резидентни услуги – 28 центъра 
за деца в конфликт със закона, по един във всяка област. Предоставянето на много от тях е 
планирано в Пътната карта, но практическата работа по създаването им се отлага177. 
Достъпът на децата в конфликт със закона до консултативни, терапевтични услуги и услуги 
за подкрепа е ограничен. По начало активното търсене на контакт с доставчици на социални 
услуги не е в обичайните житейски стратегии на децата за справяне с кризи и рискове. Поради 
това най-честата практика е достъпът им до социални услуги да се осъществява по инициати-
ва на институция или на родителите на детето. На следващо място е активността на самите 
доставчици и работещите в различни структури професионалисти по линия на професионално 
сътрудничество и познанство. В отделни случаи инициативата принадлежи на училище. Най-
рядко услуги се търсят лично от самото дете, като най-често в тези случаи то е мотивирано от 
друго дете-ползвател на услугата178. Органите на разследване и правораздаване не поддържат 
връзка със системата за закрила и с доставчиците на социални услуги, така че да се улесни 
насочването на децата към подходяща услуга. Следва да се има предвид също, че услугите са 
съсредоточени предимно в големите градове, като в малките населени места потребителите 
нямат достъп до тях, освен по изключение или чрез формата на мобилна услуга179. 
Натовареността и текучеството и недостигът на социални работници и обществени възпитате-
ли, както и недостатъчната им квалификация и липсата на ефективна междуинституционална 
координация продължават да създават препятствия както пред превенцията на противообщест-
вените прояви, така и в работата с непълнолетните и малолетните правонарушители. Тези фак-
тори ограничават капацитета на системата да работи ефективно за превенция и реинтеграция 
на децата в конфликт със закона въз основа на качествена комплексна мултидисциплинарна и 
центрирана към нуждите на детето оценка.
Превенцията на детското поведение в конфликт със закона се приема като водещ приоритет 
от страна на институциите, но липсват разнообразни механизми, методологически подходи и 
материали за ефективното постигане на целите ѝ, включително чрез въвличане на самите деца 
и тяхното активно участие180.
Недостатъчно активно се използват и възможностите на т. нар. „възстановително правосъдие“ 
(включващо медиация, помирителни процедури, полагане на общественополезен труд и др.).

175  „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики“, Наръчник за професионалисти, под общата редак-
ция на доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики, София, 2014 г., стр. 72.

176  „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“, БХК, София, 2014 г., стр. 18.
177  Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето (2013–2014 г.), 2013 г., 

стр. 30.
178   „Услуги за деца в досег с държавата: преглед, анализ и оценка на съществуващите в България услуги за деца в конфликт и в кон-

такт със закона, Фондация за развитие на правосъдието, София, 2016 г. стр. 43
179   „Услуги за деца в досег с държавата: преглед, анализ и оценка на съществуващите в България услуги за деца в конфликт и в кон-

такт със закона, Фондация за развитие на правосъдието, София, 2016 г. стр. 44–45.
180  „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики“, Наръчник за професионалисти, под общата редак-

ция на доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики, София, 2014 г., стр. 73.
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2.2. Деца, свидетели на и пострадали от престъпления и насилие
Децата, свидетели на и пострадали от престъпления и насилие, са сред най-уязвимите участни-
ци в правни производства поради големия формализъм на наказателното производство, лип-
сата на адаптирани процедури, недостатъците в уредбата на домашното насилие, недостига 
на обучени професионалисти, които ръководят и провеждат процесуалните действия и недос-
татъчно развитата система от услуги за консултиране, придружаване и терапевтична работа. 
Националната статистика не предоставя данни за децата, пострадали от и свидетели на прес-
тъпления и насилие. Информация за броя деца, пострадали от престъпления, може да се из-
влече от официалната полицейска статистика, както и от годишните доклади по прилагането на 
закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи. 

Таблица 21. Брой деца, пострадали от престъпления, по данни от годишните доклади по 
прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи

Година Общо деца 13-17 Момичета Момчета Общо деца 0-13 Момичета Момчета
2011 2340 1291 1049 1342 723 619
2012 2126 1248 893 1543 878 650
2013 1913 1205 708 1640 851 789
2014 2445 1422 1023 1678 958 720
2015 1966 1290 676 1600 882 718

Източник: Годишни доклади по прилагането на закона и дейността  
на прокуратурата и разследващите органи 2011-2015. 

Годишните доклади на прокуратурата показват, че момичета на възраст 13-17 години са най-
уязвими по отношение на престъпни посегателства. Момичетата на възраст 0-13 г. също по-чес-
то стават жертва на престъпления, отколкото момчетата в тази възрастова група. 
През последните 5 години се запазва тенденцията най-много малолетни и непълнолетни да 
бъдат регистрирани като пострадали от неизплащане на издръжка (2011 г. – 830, 2012 г. – 979, 
2013 г. – 954, 2014 г. – 994, 2015 г. – 938). На следващо място за същия период най-много деца 
са били жертва на кражби (2011 г. – 756, 2012 г. – 721, 2013 г. – 644, 2014 г. – 948, 2015 г. – няма 
данни) и на трето място – участващите в незаконно брачно съжителство (2011 г. – 601, 2012 г. – 
544, 2013 г. – 510, 2014 г. – 637, 2015 г.– 655). 
Годишните доклади на прокуратурата не съдържат информация по отношение на извършите-
лите на престъплението незаконно брачно съжителство, нито за резултата от образуваните 
производства – колко от тях са завършили с внасяне на обвинителен акт, колко от тях – с при-
съда и ако е имало осъдителна присъда – каква е тя. Детските бракове или незаконното брачно 
съжителство, по терминологията на Наказателния кодекс, продължават да бъдат едно от най-
разпространените престъпления срещу деца в България, така че са необходими повече усилия, 
насочени към мониторинг и анализ на разследването на тези деяния, както и на резултатите от 
наказателното преследване. 
Данни за броя на децата, които участват в наказателни производства като свидетели, не са 
достъпни. 
По отношение на самото производство, наказателният процес се характеризира с голяма сте-
пен на формализъм, който не отчита особената уязвимост и специфичните нужди на децата 
като участници в процеса, както и риска от ревиктимизация. В Наказателно-процесуалният ко-
декс липсва чувствителност към спецификата на децата и щадящ подход, напротив, все още 
съществува възможността за използване на очната ставка като способ на доказване, когато 
има съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на 

ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ



145
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2017

обвиняемия и свидетелските показания, дори когато свидетелят е пострадалото от престъпле-
нието дете.
Множество национални и международни органи по правата на човека, включително Комитета 
на ООН за права на детето в препоръките от 2016 г. по консолидирания трети, четвърти и пети 
периодичен доклад на България, отбелязват липсата на адаптиран към нуждите на децата и 
щадящ подход, както и липсата на специализация на полицаи, прокурори и съдии. 
Положителна стъпка към въвеждането на адаптирани към нуждите на децата и щадящи про-
цедури е създаването на специализирани помещения за разпит и изслушване на деца – т.нар. 
„сини стаи“. Създаването на сините стаи следва опита на страни със съществуващите добри 
практики като Исландия, Швеция, Норвегия, както и на опита на Франция и Полша, съобразен с 
международните стандарти и адаптиран към законодателството на България. Използването на 
специализираното помещение цели да създаде подходяща среда, в която децата да могат да 
бъдат разпитани в сигурна среда и в щадяща обстановка, така че да се събере изчерпателна 
информация и годни доказателства. Това е изключително важно, особено в някои наказателни 
производства за престъпления срещу деца, в които разпитът на детето често е единственият 
способ на доказване. 
Изнасянето на част от процеса или процедурата в специализирано помещение извън съдебна-
та палата или полицейското управление позволява защита на най-добрия интерес на детето –  
участник в правни процедури, като в същото време гарантира събирането на пълна и точна 
информация за целите на разследването, без да нарушава правото на защита и принципите за 
справедлив процес.
Използването на възможностите на сините стаи – като подходящо пространство и адаптирани 
процедури, отговаря на изискванията на международните и европейски стандарти, които създа-
ват рамката на достъпа на децата до правосъдие181.

Сините стаи – адаптирано към нуждите на децата пространство
„Синята стая“ е специализирано помещение за изслушване и разпит на деца. Състои от 
две части (помещения, стаи), разделени с т.нар. „венецианско стъкло“. Едното помещение, 
в което професионалистът фасилитира изслушването или разпита е уютна и приветлива 
стая, боядисана в топли, ненатрапчиви тонове. Обстановката е дружелюбна, отсъстват 
външни дразнители и това предразполага детето да се чувства спокойно и сигурно, да 
изрази свободно своите мисли и да разкаже за преживяното. Помещението е оборудвано 
с видео и звукозаписна техника, която позволява изготвяне на видео и звукозапис, които 
да се използват в цялото производство, така че да се избегнат множеството разпити, които 
допълнително травматизират детето.

Развитието на добрата практика, инициирана от неправителствени организации като Института 
по социални дейности и практики в партньорство с общини и съдебната система, започва през 
2008 г. с откриването на първото специализирано помещение в Пазарджик. В края на 2016 г. 
в България има 16 сини стаи. Обикновено сините стаи са разположени в социални услуги, с 

181 Конвенция за правата на детето, 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., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г., Насоки относно правораздаването по въпроси, свързани 
с деца жертви или свидетели на престъпления на ИКОСОК, Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, 
съобразено с интересите на детето, Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално 
насилие, ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 2.11.2011 г. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила за Република 
България от 1.04.2012 г.; Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 13 декември 2011 г. относно 
борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета на Европа и Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти 
за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на 
Европа.
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изключение на една от сините стаи – в София и помещението във Велико Търново, които са в 
сгради на МВР. 
През последните години бяха открити няколко нови сини стаи и това е положителна стъпка към 
създаване на необходимата инфраструктура, която да улесни прилагане на щадящи процедури 
в адаптирана среда, все още достъпът на децата до такива специализирани помещения не е 
гарантиран от гледна точка на покритие в страната, тъй като няма сини стаи във всички 28 об-
ластни центъра. 
От друга страна, използването на съществуващите сини стаи все още не е оптимално, тъй като 
не е задължително разпитите на досъдебна фаза и изслушването на съдебна фаза в наказа-
телното производство, както и изслушванията в гражданските производства да се извършват 
там, което означава че разследващите полицаи, прокурорите и съдиите могат да решат да ги 
използват или не на основание личното си мнение. Липсват официални данни колко деца го-
дишно се разпитват и изслушват в сини стаи, а системното събиране на данни е трудно, тъй 
като няма орган, който да е отговорен за финансирането на стаите, нито пък има институция, 
която да осъществява наблюдение и да дава методически насоки по отношение на специали-
зираните помещения за разпит и изслушване. 
Създаването на сини стаи във всички 28 областни центъра и обучението на професионалисти-
те – полицаи, прокурори, съдии и адвокати по права на детето и щадящи процедури би осигу-
рило по-добър достъп на децата до правосъдие, както и по-добри резултати от производството, 
гарантиращи запазване на най-добрия интерес на детето и получаване на обезщетение.

2.3. Деца, участващи в граждански и административни производства 
Преглед на националната статистика показва, че данните за участието на деца в съдебни и 
административни производства са непълни, не се събират системно и не са обект на анализ, 
който да подпомогне планирането на цялостна законодателна реформа, гарантираща спра-
ведливия достъп на децата до правосъдие. Проверка на основните източници на информация 
за лицата, участващи в граждански, наказателни и административни производства показва на-
личието на малко дезагрегирани данни за децата, участващи в граждански производства като 
страни по делото и децата, участващи в наказателни производства като обвиняеми, подсъдими 
или пострадали и свидетели. Данни за децата, участващи в административни производства, 
почти изцяло липсват. 
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3. Ключови препоръки
1.  Необходимо е да се събират данни за броя на децата, участващи в правни процеду-

ри (наказателни, граждански и административни производства), както и за причините за 
тяхното участие. Тези данни следва да се интегрират в съществуващите механизми за 
събиране и управление на данни, да се събират редовно, да бъдат публикувани и да се 
използват за планиране на необходими законодателни промени. 

2.  Процесът на реформа на детското правосъдие трябва да бъде завършен, за да се гаран-
тира че децата под минималната възраст за наказателна отговорност и децата, извър-
шили статусни нарушения, не са обект на наказателни мерки и лишаване от свобода, и 
че правата на децата в конфликт със закона са защитени, а процесуалните гаранции се 
спазват последователно и напълно. 

3.  Необходимо е да се приемат промени в Наказателно-процесуалния кодекс, гарантиращи 
прилагане на правата на децата, които са пострадали или са свидетели на насилие и 
престъпления, както и че децата са третирани по щадящ начин.

4.  Трябва да продължат усилията за подобряване на капацитета и специализацията на по-
лицаи, прокурори, съдии и адвокати, които да работят с децата, участващи в правни про-
цедури, включително деца бежанци и мигранти, по начин, съобразен с международните 
стандарти. 

5.  Необходимо е да се развие капацитетът на системата за социални услуги, така че тя да 
предоставя условия за консултиране и подкрепа на деца, участващи в правни процедури. 

4. Наблюдения и препоръки на Комитета на ООН по правата на детето 
В своите препоръки към България през 2003 г., 2008 г. и 2016 г., във връзка с периодичните 
доклади за изпълнение на КПД, Комитетът по правата на детето призовава страната да пред-
приеме действия по отношение на достъпа на децата до правосъдие. Повечето от препоръ-
ките все още не са изпълнени.

Заключителни наблюдения на Комитета по правата на детето от 2016 г. по консолидирания 
трети, четвърти и пети периодичен доклад (CRC/C/BGR/CO/3-5):

Детско правосъдие 

58. Комитетът отбелязва като положителен факт положените усилия за реформа на сис-
темата за правосъдие на непълнолетни чрез приетата през 2011 г. Концепция за държавна 
политика в областта на правосъдието за детето и пътната карта за нейното изпълнение от 
2013 г., заедно с приетата Стратегия за реформа на съдебната система на министъра на 
правосъдието от 2015 г. и обучението на магистрати в областта на правата на детето, но 
остава дълбоко загрижен, че повечето от предишните препоръки все още не са изпълнени 
(CRC/C/BGR/CO/2, параграф 69). По-специално, той е загрижен, че:

а) продължава принудителното лишаване от свобода на деца от 8-годишна възраст в по-
правителни домове по силата на Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните; 

б) принципът на лишаване от свобода като крайна мярка и за минимален период от време 
не е изрично регламентиран в законодателството;

в) не са приети изменения в Закона за борба срещу противообществените прояви на мало-
летните и непълнолетните и в Наказателно-процесуалния кодекс, както бе предложено от 
Комитета в предишните заключителни наблюдения;

ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ



148
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2017

г)  продължава използването на термина „противообществено“ поведение противно на меж-
дународните стандарти;

д) продължава настаняването на голям брой деца в поправителни домове и училища за 
деца, където условията за живот са незадоволителни и децата често да изолирани от масо-
вия обществен живот, а контактите със семействата им са ограничени.

59. Във връзка с посочените по-горе проблеми, предизвикващи безпокойство, Комитетът 
призовава държавата-страна по Конвенцията да изпълни с приоритет неговите предишни 
препоръки (CRC/C/BGR/CO/2, параграф 69).

60. Комитетът също изразява безпокойство, че:

а) децата с интелектуални и психологически увреждания, тежки здравословни проблеми, 
като ХИВ/СПИН и наркотична зависимост продължават да бъдат настанявани в социално-
педагогически интернати и възпитателни училища-интернати; 

б) настанените в поправителни домове бременни момичета често са лишени от подходящи 
условия за живот, включително безопасна среда, подходяща храна и достъп до необходи-
мите им медицински грижи. Отделянето на майката от детето след раждането очевидно е 
обичайна практика;

в) правните консултации и представителство за деца не са гарантирани и липсват редовни 
инспекции и мониторинг на изправителните домове. Децата се изпращат в домове за вре-
менно настаняване на малолетни и непълнолетни по силата на административни заповеди, 
които не подлежат на съдебен контрол.

61. Комитетът призовава държавата-страна по Конвенцията: 

а) да гарантира, че децата, настанени в специализирани образователни институции, имат 
достъп до мерки за закрила по силата на Закона за закрила на детето;

б) да осигури подходящи условия за живот, включително подходяща храна, достъп до меди-
цински грижи и безопасна среда за бременни момичета, настанени в поправителни домове; 

в) да наблюдава изпълнението на алтернативни форми на лишаване от свобода, поста-
новено от съда, за да гарантира, че то е наложено само като крайна мярка за възможно 
най-кратък период от време и че същата се преразглежда редовно с цел нейното отменяне; 

г) да гарантира осигуряването на квалифицирана и независима правна помощ на деца, 
влезли в конфликт със закона, в ранен етап от процедурата и през цялата продължителност 
на съдебното производство;

д) В случаите, когато принудителното задържане е неизбежно, да гарантира, че децата не 
са настанени на едно и също място с възрастни и, че условията на настаняване отговарят 
на международните изисквания, включително по отношение на достъп до образование и 
здравни услуги. 

Деца-жертви или свидетели на престъпления
62.  Като приветства приемането на няколко директиви на ЕС (включително Директива 
2011/91/ЕС и Директива 2012/29/ЕС) като средство за подобряване на условията за деца-
свидетели, заедно с откритите „сини стаи“ за щадящо изслушване на деца, Комитетът при-
зовава държавата-страна по Конвенцията да ускори въвеждането на адаптирани към детето 
процедури, да гарантира, че изслушванията се провеждат по подходящ начин, в отсъствие 
на обвиняемия и от достатъчно добре обучен съдебен персонал, за да се предотврати ре-
виктимизация и травматизиране на децата и да се вземат изцяло предвид Насоките относ-
но правораздаването по въпроси, свързани с деца-жертви или свидетели на престъпления 
(Резолюция 2005/20 на Икономическия и социален съвет, анекс). 
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Заключителни наблюдения на Комитета по правата на детето от 2008 г. по 
втория периодичен доклад (CRC/C/BGR/CO/2): 
Управление на системата за младежко правосъдие
68. Комитетът отбелязва със задоволство промените в Закона за противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, включването на мерки, отнасящи се до съдебно-
то лишаване от свобода, както и приемането на нов Наказателно-процесуален кодекс през 
2005 г. Въпреки това Комитетът е загрижен относно следното:

a) Държавата не е създала специализирани детски съдилища и отдели към настоящите, 
както е препоръчал Комитетът в предишните си заключителни наблюдения;

б) Дефиницията за „антисоциално/противоправно поведение”, отнасяща се до малолетните 
и непълнолетните, противоречи на международните стандарти;

в) Въпреки разпоредбите в Закона за противообществените прояви на малолетните и не-
пълнолетните, според които минималната възраст за поемане на наказателна отговорност 
е 14 години, има много по-малки деца (8-годишни), спрямо които се налагат превантивни 
възпитателни мерки, заложени в чл. 13 от Закона за противообществените прояви на мало-
летните и непълнолетните, които могат да бъдат наложени от Местната комисия без адек-
ватни гаранции;

г) Лишаването от свобода не се използва само като последна мярка;

д) Има голям процент деца, настанени в поправителни институции;

е) Преобладаващите условия в затворите и центровете за задържане често са неподходя-
щи, вкл. пренаселеност и мизерни условия.

69. Комитетът препоръчва на държавата да вземе спешни мерки за въвеждането на систе-
ма за младежко правосъдие в пълно съответствие с Конвенцията, по-точно чл. 37-б, чл. 40 
и чл. 39, както и с други стандарти на ООН по отношение на младежкото правосъдие, вкл. 
Правила на ООН за минималните стандарти в управлението на младежката правосъдна 
система (Пекински правила), Насоките на ООН за превенция на младежкото асоциално 
поведение (Насоките от Риад), Правила на ООН за закрила на непълнолетните, лишени от 
свобода (Правилата от Хавана), Насоките от Виена за действие по отношение на децата в 
системата за наказателно право, както и препоръките според Общия коментар № 10 на Ко-
митета по отношение на правата на децата в системата на младежкото правосъдие (CRC/C/
GC/10). В тази връзка, Комитетът препоръчва на държавата:

a) Да приложи препоръките на Комитета, отнасящи се до младежкото правосъдие (CRC/C/15/
Add.66);

б) Да измени Закона за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
и Наказателно-процесуалния кодекс, с цел да се промени дефиницията за антисоциално 
поведение;

в) Да определи законоустановената възраст за поемане на наказателна отговорност и да га-
рантира, че деца под 14 години няма да бъдат съдени чрез наказателно-правната система, 
а ще им бъдат налагани само мерки за социална защита;

г) Да въведе адекватна система за младежко правосъдие в цялата страна, вкл. съдилища 
за непълнолетни със специализирани по въпросите на децата съдии;

д) Да използва лишаването от свобода, вкл. и настаняването в изправителни институции, 
само като последна мярка; когато се прилага такава мярка, периодично да бъде контроли-
рана и преразглеждана с оглед най-добрия интерес на детето;

е) Да осигури набор от алтернативни на лишаването от свобода социално-образователни 
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мерки, както и политики за ефективното им прилагане;

ж) Да гарантира, че децата, лишени от свобода, поддържат контакт с общността, в частност 
с техните семейства, приятели и други хора, както и с представители на уважавани външни 
организации; да гарантира възможността децата да посещават своите домове и семейства;

з) Да се фокусира върху стратегии за превенция на престъпленията, така че на ранен етап 
да бъдат подкрепяни децата в риск;

и) Да бъдат обучавани съдиите и всички служители на реда, които контактуват с децата от 
момента на тяхното задържане до прилагането на административните и съдебни решения;

й) Да осигури независим мониторинг на условията за задържане и на достъпа до ефективни 
механизми за подаване на оплаквания, разследване и изпълнение;

к) Да се търси техническо съдействие от вътрешно-експертното звено на ООН по въпросите 
на младежкото правосъдие, което включва UNODC, УНИЦЕФ, Представителството на Вър-
ховния комисариат по правата на човека и неправителствени организации.

70. Също така, Комитетът препоръчва на държавата да гарантира чрез адекватни правни 
мерки и разпоредби, че всички деца, които са жертви или свидетели на престъпления, вкл. 
деца-жертви на злоупотреба, домашно насилие, сексуална и икономическа експлоатация, 
отвличане и трафик, както и свидетели на такива престъпления, са с осигурена закрила 
съгласно Конвенцията и изцяло вземе предвид Насоките на ООН за правораздаването от-
носно деца-жертви и свидетели на престъпления (анексирани с резолюция 2005/20 от 22 
юли 2005 г. на Икономическия и социален съвет).
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ДЕЦА МИГРАНТИ И ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

1. Контекст
България е държава-страна по Конвенцията за правата на детето и е задължена да защитава 
децата под своя юрисдикция без дискриминация, включително децата бежанци и мигранти. 
През 1992 г. България се присъедини и към Женевската конвенция за статута на бежанците, а 
през 2007 г. стана член на Европейския съюз. Така страната е обвързана не само с правилата 
на ООН за защита на бежанците, но и с правилата на ЕС за осигуряване на международна 
закрила. В допълнение, съгласно Конвенцията за правата на детето, националната правна 
рамка за даване на убежище и международна закрила се основава на Конституцията на 
Република България. 

По силата на чл. 27, ал. 2 от Конституцията, Президентът на Република България предоставя 
убежище на чужденци, преследвани заради техните вярвания или дейност, свързана със защи-
тата на международно признати човешки права.

Органът на изпълнителната власт със специална компетентност да ръководи, координира и 
контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето на статут на 
бежанец и хуманитарен статут на чужденци в Република България е Държавната агенция за 
бежанците. Нейната дейност бележи началото си през 1992 г. и е правно регламентирана в 
Закона за убежището и бежанците. Държавната агенция за бежанците е единственият дър-
жавен орган в България, компетентен да регистрира кандидати за международна закрила, да 
издава временни документи на такива кандидати, да им осигурява настаняване, храна и меди-
цински грижи, докато молбата им за международна закрила в България се разглежда и което е 
най-важно, да взема решения дали да удовлетвори молбата за закрила, в който случай канди-
датът получава статут, или да я отхвърли, в който случай кандидатът получава отказ.

По отношение на гражданите на трети страни, включително децата мигранти, които не пода-
дат молба за международна закрила, се прилага Законът за чужденците в Република Бълга-
рия. Отговорният държавен орган в тези случаи е Министерството на вътрешните работи, по-
конкретно Главна дирекция „Гранична полиция“ и дирекция „Миграция“, ангажирани съответно 
с граничното управление и регулирането и контрола на миграционните процеси на чужденците, 
пребиваващи в Република България. Динамичните промени в миграционната и бежанска ситу-
ация в страната през последните пет години наложиха промени и в капацитета и функционира-
нето на българската система за предоставяне на международна закрила и прием, поставяйки 
на изпитание възможностите за бързо и ефективно посрещане на възникналите нужди. В тази 
посока бяха мобилизирани съвместните усилия на държавните институции, институциите на 
ЕС, международните и местните неправителствени организации.

Ескалацията на международните и вътрешните конфликти в Близкия Изток и Северна Африка, 
както и географското разположение на България на пътя на бежанските и мигрантските вълни 
от тези региони към Европа, доведоха до значително увеличение на броя на лицата, пристига-
щи и преминаващи транзитно през страната. Бежанците и мигрантите считат България главно 
за транзитна държава, но със затягането на граничния контрол и промяната в политиките на 
ЕС за миграция и убежище, в бъдеще се очаква броят на хората, оставащи на територията на 
България, да се увеличава. 

Голям брой от всички бежанци и мигранти, които пристигат в България, са деца, включително 
и непридружени и разделени от семействата си. Причините за пристигането на тази особено 
уязвима категория деца са многобройни: бягство от войни и конфликти, бедност или природни 

ДЕЦА МИГРАНТИ И ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРИЯ



154
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2017

бедствия, дискриминация или преследване. Една част от тях биват изпращани от семействата 
си в търсене на по-добър живот, където да имат достъп до образование и медицински грижи, 
или пък за да се присъединят към член на семейството, а други пристигат като жертви на тра-
фик с цел експлоатация.

През последните години броят на непридружените и разделени деца нараства пропорционално 
на броя на новопристигащите: значителен брой граждани на трети страни или лица без граждан-
ство под 18-годишна възраст пристигат на територията на ЕС, непридружени от отговорно въз-
растно лице, или остават без придружител, след като влязат на територията на ЕС. Въпреки че 
в някои държави членки това явление е по-често отколкото в други, всички страни са засегнати. 

В България общият брой на потърсилите международна закрила деца през последните някол-
ко години нараства непрекъснато, като техният дял спрямо 2011 г. се е удвоил. Според данни, 
предоставени от Държавната агенция за бежанците, през 2016 г. са подадени 19 418 молби за 
международна закрила, като приблизително една трета от тях са молби на деца. 

Таблица 22. Брой и дял на деца, потърсили международна закрила в България

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
общ брой деца 141 252 2 270 3 357 5 709 6 572
общо брой лица, потърсили междуна-
родна закрила от всички възрасти 890 1 387 7 144 11 081 20 391 19 418

дял на децата 16% 18% 32% 30% 28% 34%

Източник: Държавна агенция за бежанците, 2016 г., собствени изчисления

Броят на непридружените и разделените от родителите си деца в България също нарасна зна-
чително и делът им от общия брой деца, търсещи закрила, достигна 42% през 2016 г. Докато 
през минали години мнозинството непридружени и разделени от семействата си деца бяха 
афганистански момчета на възраст 16-17 години, през 2016 г. почти 20% от всичките 2 772 по-
търсили закрила непридружени деца са на възраст под 14 години.

Таблица 23. Брой и дял непридружени и разделени от семействата си деца, потърсили меж-
дународна закрила

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общ брой деца 141 252 2 270 3 357 5 709 6 572
Брой непридружени деца 23 64 183 940 1 816 2 772
Дял непридружени деца 16% 25,4% 8,1% 28,0% 32,0% 42,0%

Източник: Държавна агенция за бежанците, 2015 г., собствени изчисления

Българското правителство предприе редица мерки за подобряване на процедурите за прием 
и условията за децата, както и специални разпоредби в процедурата за предоставяне на меж-
дународна закрила на деца, по-конкретно с въвеждането на редица законодателни изменения, 
целящи хармонизирането на българското законодателство с изискванията на международното 
право и правото на ЕС. Въпреки това все още има много пропуски в законодателството, разра-
ботването и приложението на политиките. Въпреки че България ясно отчита своето задължение 
да осигури закрилата и грижата за всички деца под нейна юрисдикция182, липсата на съгласува-

182   Конвенция на ООН за правата на детето, член 2. 
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на и всеобхватна стратегия с ясно възлагане на отговорности, както и липсата на координация 
между различните държавни институции оказват негативен ефект върху закрилата на децата, 
лишавайки ги от ефективен достъп до техните права. Липсата на адекватни системи за закрила, 
включително и на подходящи условия за прием и липсата на фокус върху търсенето на дълго-
срочни решения и липсата на ясни процедури за оценка на най-добрия интерес на децата ги 
излага на допълнителни рискове.

2. Правна уредба и нейнoтo приложение
При всяка процедура, свързана с деца, правилата и принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на детето са обвързващи и следва да бъдат спазвани от всяка държава при закрила 
правата на децата. Както КПД, така и член 24 от Хартата за основните права на човека на ЕС 
гласи, че „децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. 
При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по 
отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение“.

Предвид тези съображения, всички практики,  политики и законодателни решения, свързани 
със защитата на правата на децата, включително правата на децата бежанци и мигранти, тряб-
ва да спазват принципите, изложени в Конвенцията за правата на детето и особено принципа 
за най-добрите интереси на детето. На национално равнище осигуряването на най-добрите 
интереси на детето е предвидено в чл.3, ал.3 от Закона за закрила на детето (ЗЗД). Във връзка 
със статута и грижата за непридружените и разделени деца на територията на страната, всич-
ки централни и местни органи на управление и ангажираните неправителствени организации 
трябва да проучат всяка правна разпоредба, политика или практика от гледна точка на грижата 
за най-добрия интерес на детето, както е определен в Конвенцията за правата на детето и 
другите имащи отношение международни правни инструменти, както и от гледната точка на 
националното законодателство. 

Освен това чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България утвърждава предимството на 
международните правни инструменти, ратифицирани от страната и публикувани в Държавен 
вестник, над националното законодателство във всички случаи на несъответствие или пропуск 
в последните. Доколкото го изискват най-добрите интереси на детето, на първо място и пре-
ди всичко друго, то винаги ще бъде третирано като дете и едва след това в съответствие със 
специфичните му характеристики. Трябва да се отчете, че всички изисквания и принципи на 
Закона за убежището и бежанците и свързаните с тях политики трябва да са в съответствие с 
приоритета на принципа за най-добрия интерес на детето, независимо дали в националното 
законодателство съществуват такива разпоредби, или не.

По отношение на непридружените и разделените от семействата си деца, трябва да се вземе 
предвид не само оценката за най-добрите им интереси, но също и факта, че те попадат в об-
хвата на категорията „деца в риск“ по смисъла на параграф 1, точка 11 от Допълнителните раз-
поредби на Закона за закрила на детето. По дефиниция дете в риск е дете, лишено от грижата 
на възрастен,  същевременно е много вероятно то да е жертва на злоупотреба и/или насилие и 
рисковете за неговото психическо и умствено здраве и за евентуалното му участие в дейности, 
които ще го поставят в допълнителни рискове, са по-вероятни, отколкото при другите деца. В 
този смисъл, когато съответното имиграционно законодателство се прилага спрямо деца в та-
кова положение, трябва да се вземат предвид и прилагат специалните разпоредби на Закона 
за закрила на детето за гарантиране на адекватна закрила.

Макар че правителството е длъжно да защитава най-добрия интерес на всяко дете, включи-
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телно непридружените и разделените от семействата си деца, съществуващата система за за-
крила на детето не отчита изцяло специалното положение на тези деца и остават за решаване 
много предизвикателства пред децата бежанци и мигранти. 

3. Предизвикателства пред осигуряването на адекватна закрила  
на децата бежанци и мигранти, включително на непридружените  
и разделените от семействата си деца

a. Достъп до територията и достъп до процедурата183

Наличието на подходяща система за идентификация и насочване на границата е съществена 
гаранция, че непридружените и отделените от семействата си деца, които се нуждаят от 
международна закрила, получават достъп до територията и биват насочвани към отговорните 
органи, за да получат грижата, на която имат право184. Липсата на такава процедура и на 
преводачи, социални работници или настойници/попечители на границата може да попречи те 
да бъдат идентифицирани като непридружени деца и да доведе до задържането им или чрез 
регистрирането им като пълнолетни лица, или като „придружени“ от възрастни без връзка с тях, 
като не се прави оценка на най-добрия интерес на детето185.

Винаги когато деца се идентифицират като непридружени, те трябва да бъдат насочени към 
съответния Отдел за закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане, за прилагане 
на мерките за закрила по Закона за закрила на детето и да бъдат настанени в специализиран 
център или социална услуга за деца. Липсата на такива центрове за настаняване на деца, 
включително липсата на спешни звена, които да могат да поемат насочените деца извън офи-
циалното работно време, и стандартът на предоставяните в тях грижи често са проблематични. 

Непридружените и разделените деца, които не потърсят международна закрила, или им бъде 
отказана такава, са най-малко признатите в рамките на националната правна рамка. Няма спе-
циални процедури за гарантиране на тяхното представителство, нито специални правила за 
закрила. Така, те попадат в обхвата на общите разпоредби на Закона за закрила на детето. 
Дирекциите за социално подпомагане на Агенцията за социално подпомагане към Министер-
ството на труда и социалната политика обаче все още не са признали своята водеща роля 
за предоставянето на закрила за тези деца. Непридружените и разделените деца, които не 
потърсят международна закрила или такава им бъде отказана, нямат здравна застраховка и 
трябва да разчитат на платени здравни грижи, тъй като те не са включени в обхвата на чл. 33 
от Закона за здравното осигуряване. Те не могат да посещават училище, не може да им бъде 
назначен настойник, нито законен представител, тъй като съгласно ЗУБ, законен представител 
се назначава само на дете, което търси международна закрила или му е предоставена такава. 

183 Извадка от Правен и социален анализ на пропуските в системата за закрила на търсещи и получили закрила деца, Върховен 
комисариат на ООН за бежанците, България. 

184 Комитет на ООН по правата на детето (КПД), Общ коментар № 6 (2005): Третиране на непридружени и отделени от семействата си 
деца извън държавата им на произход.

185 Съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) в случаите на незаконно пресичане на границата или пребиваване 
в България на чужденеца се налага принудителна мярка връщане на границата (експулсиране). В случаите, когато чужденецът, 
на когото е наложена принудителната административна мярка, е с неустановена самоличност, възпрепятства изпълнението на 
заповедта или е налице опасност от укриване, органът, издал заповедта или директорът на дирекция «Миграция», може да издаде 
заповед за принудително настаняване на чужденеца в специален дом за временно настаняване на чужденци с цел организиране 
на връщането или експулсирането (ЗЧРБ, чл. 44, ал. 6). Принудително настаняване (задържане) в специален дом за временно 
настаняване на чужденци не се прилага по отношение на непридружени деца, а те трябва да бъдат насочени към съответната 
дирекция «Социално подпомагане», която предприема мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето (ЗЧРБ, чл. 44, ал. 
9). По изключение обаче придружените малолетни или непълнолетни лица може да бъдат принудително настанени в срок до три 
месеца. Пълнолетните лица също могат да бъдат принудително задържани в първоначален срок до три месеца, който може да 
бъде удължен с 12 месеца при определени обстоятелства (ЗЧРБ, чл. 44, ал. 8).
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Българското законодателство не допуска възможността непридружени деца самостоятелно да 
подават молба за международна закрила186. Като се има предвид, че Законът за чужденците в Ре-
публика България, в чието приложно поле попадат непридружените деца преди да подадат мол-
ба за международна закрила, не предвижда възможност за назначаване на настойници/попечи-
тели, а Законът за убежището и бежанците предвижда такава възможност едва след подаването 
на молба, достъпът на непридружените деца до производство за предоставяне на международна 
закрила може да бъде затруднен187. Освен това тази празнота в националното законодателство 
влиза в противоречие със задълженията на България по законодателството на ЕС.

Не съществува системна процедура за идентифициране на принудително настанените 
деца като „придружени“ от пълнолетни лица, които нямат връзка с тях, или като неправилно 
регистрирани като пълнолетни, което води до неправомерното им задържане и забавя достъпа 
до процедурата за кандидатстване за международна закрила.

Действащите закони не предвиждат предимство при разглеждането на молби за международна 
закрила, подадени от деца, въпреки че тази възможност е предвидена в правото на ЕС188 и 
очевидно може потенциално да улесни достъпа до закрила и трайни решения.

б. Наличие на преводачески услуги, достъп до информация и безплатна правна помощ

Превод

Липсата на превод затруднява идентифицирането на непридружените деца и достъпа им до 
страната и производството за предоставяне на международна закрила и освен това ги лишава 
от правото да бъдат изслушани. Правото на децата да бъдат изслушани, което е гарантирано 
по чл.15 от Закона за закрила на детето, е първостепенен елемент на оценката на най-добрия 
интерес на детето – оценката трябва да зачита правото на детето да изрази свободно своето 
мнение, на което трябва да се отдаде дължимата тежест.

Достъп до информация

За да се осъществи правото на детето да бъде чуто, властите имат задължението да предоста-
вят на децата информация. Все още има затруднения при предоставянето на информация на 
децата относно техните права за настаняване и достъп до услуги, процедурата за международ-
на закрила и правото да получат правна помощ по начин, съответстващ на тяхната възраст и 
зрялост и на разбираем за тях език.

Правна помощ 

Въпреки че съгласно Закона за закрила на детето децата имат право на правна помощ във 
всички процедури, свързани с техните права и интереси, няма административни и финансови 
организационни процедури, които да гарантират, че търсещите международна закрила деца 
могат на практика да се възползват от правата си.

186 Съгласно изменения член 3 от Закона за лицата и семейството (1949 г.) малолетните лица, т.е. лицата, които не са навършили 
14-годишна възраст, не могат да извършват правни действия и вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните 
законни представители – родители или настойници (член 3). Непълнолетните лица, т.е. лицата от 14 години до навършване на 
18-годишна възраст, извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители съгласно член 4.

187 Съгласно Директивата относно общите процедури за предоставяне на убежище, член 7, параграф 3, държавите членки гарантират, 
че непълнолетно лице има правото да подаде молба за международна закрила от свое име или чрез представител. Българското 
законодателство обаче не допуска първата възможност и поради това е необходимо такъв представител да бъде назначен незабавно 
след идентифицирането. Член 7, параграф 4 от Директивата задължава държавите членки да гарантират, че съответните органи, 
посочени в член 10 от Директива 2008/115/ЕО, които предоставят помощ на непридружени деца, имат право да подадат молба за 
международна закрила от тяхно име.

188 Директива относно общите процедури за предоставяне на убежище, член 31, параграф 7.
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в. Намаляване и/или отпадане на задържането на търсещите закрила

Децата, нуждаещи се от международна закрила, не трябва да бъдат задържани. Тъй като във 
всички случаи, свързани с деца, основно съображение трябва да бъдат техните най-добри ин-
тереси. За целта правителството трябва да разгледа всички възможни алтернативи, включител-
но безусловното освобождаване, преди да се пристъпи към задържане. Този подход не трябва 
да се ограничава само до непридружените и разделените от семействата им деца, а да обхва-
ща всички случаи на деца, което включва също и семействата с деца или търсещите закрила 
възрастни, които са отговорни за деца. 

Законът за чужденците в Република България предвижда възможността за задържане на при-
дружени и непридружени деца. Законът за убежището и бежанците предвижда възможност 
придружените и непридружените деца да бъдат настанени в центрове от затворен тип, но само 
като крайна мярка с оглед запазване целостта на семейството или за осигуряване на тяхната 
защита и сигурност за възможно най-кратък срок189. Законовите норми не съдържат достатъчни 
гаранции, осигуряващи мярката задържане за деца да се прилага като последна мярка, да бъде 
за най-късия възможен срок и да е съобразена с преценката за най-добрите им интереси. 

Прилагането на наличните по националното законодателство за закрила на детето разпоредби 
може да даде възможност за предотвратяване на задържането на непридружени и разделени 
деца, но е затруднено поради липсата на специализирани места за тяхното настаняване. 

Настаняване

Липсата на безопасни и подходящи места за настаняване на непридружените деца е една от 
най-сериозните празноти в закрилата, която изисква спешни действия. Децата се настаняват 
в центрове на ДАБ, които обаче нямат условия да предоставят адекватна грижа и да осигурят 
безопасността на децата. Няма назначени за целта социални работници на разположение из-
вън работното време. В някои от центровете децата са настанени в една стая с възрастни лица 
без родствена връзка с тях. В центровете на ДАБ има преводачи в контекста на процедурата 
за оценка на молбата за международна закрила, но не са на разположение за улесняване на 
ежедневната комуникация с децата. 

Настойничество/попечителство 

С измененията на ЗУБ през 2015 г. представител от общинската администрация, опреде-
лен от кмета на общината, или от упълномощено от него лице, се назначава като представи-
тел на детето. Представителят има следните отговорности: да се грижи за интересите на 
детето в производствата по предоставяне на международна закрила; да го представлява пред 
административните органи с оглед защита на най-добрия интерес на детето; да изпълнява ролята 
на процесуален представител и да предприема действия за осигуряване на правна помощ190. 
Практическото изпълнение на тази разпоредба обаче все още поражда притеснения. Общините, 
на които е възложено да назначават представители, нямат финансовия и административен ка-
пацитет да изпълнят това задължение и да осигурят необходимото обучение. Няма общ набор 
от стандарти за настойниците. Не съществуват общи стандарти за настойниците/попечителите.

Медицинско обслужване, включително и психологическа помощ

Макар че по ЗУБ децата имат достъп до здравни грижи при същите условия, както българските 
деца, те са изправени пред редица практически бариери при упражняването на това право. 
Например в някои случаи достъпът е затруднен поради нежелание на общопрактикуващите 
лекари да регистрират търсещите закрила лица, включително и деца, по редица причини като 
189  ЗУБ, член 45, ал. 1.
190  ЗУБ, член 25, ал. 3.
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липса на езиков превод, напускане на държавата и запълнени квоти. 

Оценка на възрастта 

Ако дете бъде неправилно регистрирано като възрастен, презумпцията за възрастта му може 
да бъде отхвърлена само чрез оценка на възрастта, по нареждане на работещия по случая 
служител. Оценка на възрастта обаче се разпорежда в случаи, когато работещият по случая 
служител има разумни основания да подозира, че кандидатът не е дете. В допълнение, оценка-
та на възрастта се ограничава до медицински преглед (рентгенов преглед на китката), вместо 
да бъде проведена с неинтрузивен метод, като част от пълна мултидисциплинарна оценка, като 
се вземат предвид както външният вид и психологическата зрялост на детето, така и неговият 
етнически и културен произход. 

д. Справедливо и ефективно производство за предоставяне на международна закрила

Непридружените и разделени от семейството си деца нямат достъп до правно представител-
ство и помощ на всеки етап от процедурата за международна закрила, въпреки че Законът за 
закрила на детето изрично предвижда това за всички деца. Поради липсата на достатъчно 
квалифицирани настойници, езиков превод, подходяща за деца информация и правно предста-
вителство и помощ, достъпът до ефективни средства за правна защита не винаги е осигурен на 
практика. Няма оценка и определяне на най-добрите интереси, включително насоки и критерии, 
за да се гарантира, че принципът за най-добрия интерес на детето е приоритетно съображение 
при всички действия относно децата, от момента на пристигане на детето до намирането на 
трайно решение. 

е. Интеграция и устройване на ново място

През юни 2015 г. беше приета нова Национална стратегия в областта на миграцията, убежи-
щето и интеграцията. Тя включва специален раздел за интеграцията на лицата, ползващи се с 
международна закрила, като поставя специално ударение върху интегрирането на непридру-
жените деца и необходимостта да им бъдат предоставени специализирана помощ, грижи и 
настаняване. Въпреки фокусът, който Стратегията поставя върху непридружените и разделени 
от семействата си деца, липсва правна рамка за тяхната интеграция, както и за интеграцията 
на всички лица, получили закрила в България след отмяната на Наредбата за интеграцията в 
края на март 2017 г. 

 4. Ключови препоръки: 
y Необходимо е да се преустанови задържането на деца, търсещи международна за-

крила, и деца мигранти и да се обсъдят всички възможни алтернативи на задържане-
то. В регистрационно-приемателните центрове на ДАБ е необходимо да се обособят 
специални защитени пространства за настаняване на непридружените и разделените 
от семействата им деца. В допълнение е необходимо да се осигури специализирана 
грижа и подкрепа за тях 24 часа в денонощието. 

y Съществуващата правна рамка трябва да се измени така, че да осигурява ясна и си-
гурна правна възможност за непридружените и разделени от семействата си деца, 
които не желаят да кандидатстват за международна закрила или им е отказана такава 
в България, да получат разрешение за постоянно пребиваване и да им бъде даден 
достъп до права. 
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y Министерството на труда и социалната политика трябва да се ангажира заедно с Ми-
нистерството на вътрешните работи и други отговорни институции в разработването на 
защитна мрежа за непридружените и разделени деца, включително в разработването на 
конкретна услуга, отговаряща на техните нужди. Освен това Координационният механи-
зъм, който очертава ролите, задълженията и отговорността на институциите, включител-
но механизмите за координация, подпомагане и насочване за непридружените и разделе-
ни от семействата им деца, следва да се финализира и прилага. 

y Необходими са също законови изменения, които да осигурят приоритетното обработване 
на молби за международна закрила  на непридружените и разделени от семействата си 
деца, съгласно правото на ЕС, за да се улесни достъпът до закрила и намирането на 
трайни решения. Освен това с оглед гарантиране на правото на непридружените деца да 
подадат молба за международна закрила, следва да се направят законодателни промени, 
за да се определят случаите, в които те могат сами да подадат молба за международна 
закрила, както и случаите, в които тази молба трябва да бъде подадена от представител. 

y Макар че съгласно КПД, принципът за най-добрия интерес на детето е приоритетно съ-
ображение при мерките и услугите за закрила на детето в България, съгласно разпо-
редбите на Закона за закрила на детето (ЗЗД, чл. 3), законът не въвежда отпратки към 
вторичен законодателен акт, който да посочва процедурата за оценка и определяне на 
най-добрите интереси на децата бежанци и децата, търсещи закрила. Ето защо трябва 
да бъде въведена формална процедура, която да определя техните най-добри интереси, 
и по-специално – на непридружени и разделени от семейството си деца. Въвеждането на 
такава процедура ще предоставя гаранции, че решения, които оказват влияние върху бъ-
дещото развитие на детето, се вземат при спазване на принципа за най-добрия интерес. 

y Необходими са законодателни промени за установяване на оперативен правен механи-
зъм за представителство/попечителство и на непридружените или разделени от семей-
ствата им деца, като законният представител се назначава незабавно след идентифици-
рането на детето. При наличие на пълнолетен придружител, който e от семейния кръг на 
непридруженото дете, той/тя следва да бъде назначен за законен попечител. 

y Да се гарантира предоставянето на информация на непридружените деца относно техни-
те права, процедури за предоставяне на закрила, възможности за намиране и събиране 
със семейството, и други услуги, на които те имат право. 

y Трябва да бъде осигурена безплатна правна помощ от държавата за всички деца, вклю-
чително непридружени и разделени от семействата си, както и възможност те да могат да 
обжалват по всички производства, засягащи интересите им. 

y Да се установят мултидисциплинарни процедури за оценка на възрастта, които ясно да 
показват, че оценката трябва да се прави като крайна мярка, а не като стандартна или 
рутинна практика, когато има основания за сериозни съмнения и когато другите подходи 
като събеседване и опити за събиране на документни доказателства не са успели да ус-
тановят възрастта на лицето.

y Необходимо е изграждане на общия капацитет за работещите с деца, търсещи закрила, 
за да се повишат познанията им за техните задължения по международното и национал-
ното право за закрила и грижи за деца бежанци и мигранти, включително непридружените 
и разделените от семействата им деца. 

y За да бъде подпомогната интеграцията на търсещите и получилите международна закри-
ла в България, е важно да има целеви мерки за подкрепа. Особено важно е на децата да 
се предоставят допълнителни курсове по български език, за да се улесни тяхната инте-
грация в българската образователна система. 
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УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА

1. Правото на участие да бъдат чути е фундаментално право на де-
цата и водещ принцип 

Правото на детето да бъде чуто и на участие е предвидено в членове 12–15 от Конвенцията на 
ООН за правата на детето (КПД). Член 12 предвижда, че детето има правото да бъде изслушва-
но по всички въпроси, които го засягат, включително при всички съдебни или административни 
производства, и неговото мнение да бъде взето предвид с дължимата тежест. Членове 13–15 
се отнасят до правата на детето, свързани със свободата на изразяване на мнение, свободата 
на мисълта, съвестта и религията и свободата на сдружаване. 

Като държава-страна по КПД България е поела ангажимент да гарантира правото на децата да 
бъдат чути, да подкрепя детското участие и да насърчава прилагането на практически механи-
зми за пълноценно участие на децата на всички равнища на вземане на решение. Законът за 
закрила на детето, приет през 2000 г., регламентира правото на детето да изразява мнения по 
всички въпроси, свързани с неговите интереси в член 12. Законът също изрично предвижда в 
чл. 15, че всички деца, навършили 10-годишна възраст, задължително се изслушват във всяко 
административно или съдебно производство, по което се засягат техните права или интереси, 
освен ако изслушването би навредило на техните интереси. Освен това Законът за предучи-
лищното и училищното образование съдържа конкретни текстове в чл. 171 относно активното 
участие на учениците в образователния процес, тяхното участие в дейности по проекти, тях-
ното право да изразяват мнения и да правят предложения относно училищната дейност, вклю-
чително избирателни и факултативни часове и правото им да участват в различни форми на 
самоуправление на ниво клас и училище. 

Националната стратегия за детето 2008–2018 г. обособява детското участие в отделен приори-
тет и определя конкретни дейности в ежегодните програми за закрила на детето, които приема 
Държавната агенция за закрила на детето.

Участието е не само право само по себе си, но и предпоставка за реализиране на всички други 
права. Гарантирането на детското участие води до по-добра закрила. Осигуряването на ин-
формация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения, въвеждането на 
безопасни и достъпни механизми за подаване на сигнали при нарушения на техните права и за 
търсене на помощ при насилие или злоупотреба, са ключови стратегии за осигуряване на ефек-
тивна закрила. Такива механизми все още не са на разположение и не са достъпни за всички 
деца в България и особено за най-уязвимите деца.

Въпреки законодателните промени, заложените стратегически цели и въвеждането на различни 
мерки за насърчаване на детското участие, в България все още има неразбиране за това какво 
представлява детското участие, липсват ефективни механизми за неговото прилагане, липсва 
финансово обезпечаване, а също така и опит за съвместна работа с децата.191 

През 2016 г. в своите заключителни наблюдения Комитетът по правата на детето отбелязва положените усилия 
за гарантиране на принципа на детско участие и включването му като една от приоритетните области в Нацио-
налната стратегия за детето (2008-2018) и в Закона за закрила на детето, но подчертава, че за приложението 
на този принцип се разчита единствено на добрата воля на професионалистите. Комитетът изразява загриже-
ност, че някои традиционни и културни практики в семейството, училището и в определени административни и 
съдебни органи пречат на пълното реализиране на правото на детето да изразява свободно възгледите си и че 
децата, които са в уязвими или маргинализирани групи, или децата с увреждания често не биват консултирани 
по въпроси, които ги засягат. 

191  Gerison Lansdown, Independent Assessment of the Mechanism for Child Participation, developed and tested under UNICEF supported pilot 
programme “Promoting Children’s Participation through Enhancing the Role of Student Councils at School, Municipal, District, and National 
Level; София, 2015
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Комитетът препоръчва да се положат повече усилия за гарантиране правото на децата свободно да изразяват 
своите възгледи в семейството, в училище и във всички административни и други процедури, които ги засягат, 
чрез приемането на законови промени, обучение на професионалистите, които работят с деца, чрез предоста-
вяне на възможности за участие на децата в училище и повишаване на обществената информираност относно 
правото на детско участие. 

Комитетът също така подчертава необходимостта да се работи в сътрудничество с всички заинтересовани стра-
ни за разпространяване на Конвенцията (включително и на езици, на които говорят малцинствата) и да се съз-
дадат механизми, чрез които децата да могат да бъдат включвани в обществената политика.

Детско участие на ниво училище
Една от най-популярните и добре развити форми на детско участие в България е на ниво учи-
лище. В Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда правото на учас-
тие на учениците в училищния живот и в организационното развитие на училището да се реа-
лизира чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище192. 

В много училища в цялата страна са създадени съвети на децата. Независимо от факта, че съ-
ществуват под различни наименования: ученически съвети, ученически парламент, училищен 
съвет, училищен парламент, ученически консултативен съвет, детски парламент или детски съ-
вет, тази форма на участие показва желание и воля от страна на децата за активно изразяване 
на мнение, за пряко участие във вземането на решения по въпроси, свързани с училищния 
живот и ученическата общност и ангажимент от страна на училищните ръководства да водят 
диалог, да се вслушват и съобразяват с предложенията на децата. 

В някои училища в страната са създадени условия за допитване до децата по важни въпроси 
от училищния живот, представяне на мненията и позициите им пред училищното ръководство 
и вземане на решения, съобразени с изразените мнения. Членовете на училищните съвети в 
тези училища имат възможност да поставят въпроси и да изразяват мнение, да представят 
искания пред училищните ръководства, свързани с живота в училището, да дискутират и пред-
лагат решения по конкретни казуси и да имат право на глас на педагогическите съвети. В други 
училища основната дейност на училищните съвети е насочена предимно към благотворителни 
и социални дейности, а не към създаването на форум, който да повдига будещи безпокойство 
въпроси, като например свързани със закрилата на детето и тормоза, подобряване на учебната 
среда, насърчаване на включването и прекратяване на дискриминацията. 

Детско участие на ниво община 
На ниво общини детското участие може да бъде разпознато в общинските детски и младежки 
съвети/парламенти. Тяхната основна функция е да партнират на местните власти в планиране-
то и реализирането на политиките за децата и младежта, като изразяват позицията на своите 
връстници при обсъждането и вземането на решения, които пряко ги засягат. 

В много случаи тези детски структури са разпознати от общинските власти и получават подкре-
па за реализиране на инициативите си. Общинските детски парламенти имат свои проекти, по 
които работят, a част от дейностите им понякога се реализират и в партньорство с регионални 
и местни НПО. Общински детски и младежки парламенти са формирани и към общинските дет-
ски комплекси, младежките домове, центровете за обществена подкрепа и неправителствени 
организации. На ниво община са създадени и консултативни детски и младежки съвети, в които 
също участват деца и младежи с право на глас при обсъждане на въпроси, които ги засягат. 

Общинските детски съвети/парламенти имат голям потенциал за развитие, защото обединяват 
деца от различни училища, с различни проблеми, като ги насърчават да споделят своите идеи, 
да приоритизират исканията си и да имат директен достъп до тези, които вземат решенията на 

192  Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 171, ал. 2.
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ниво община и област, но и пред тях стоят редица предизвикателства. Положително може да се 
оцени и включването на темата за детско и младежко участие в стратегическите документи на 
редицa общини в България, което е логично продължение на усилията за гарантиране на това 
право, предприети на национално ниво. 

Някои общински власти и училища реагират положително на съветите, но това е по-скоро ре-
зултат от добрата воля на отделни лица, отколкото истински ангажимент да се осигури на деца-
та правото да бъдат чути и приети сериозно при обсъждането на проблемите и политиките на 
училищно и местно ниво. 

Детско участие на национално ниво 
Съветът на децата е консултативен орган193 към Държавната агенция за закрила на детето, 
създаден през 2003 г., в който участва по едно дете, представител от всяка област в страната. 
Според целите на Съвета, той е „структура, която се ръководи от децата в интерес на децата“, 
за да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики и да даде възможност 
на представителите да споделят мнението и позицията на своите връстници. 

Kлючовите функции на Съвета на децата са две: от една страна, този орган позволява децата 
да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и не-
правителствени организации, а от друга – те представят пред председателя на ДАЗД мнения и 
виждания на децата по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на 
децата в обществено-политическия живот. В Съвета са представени членове от всички админи-
стративни области в страната, както и – чрез специални квоти – деца с увреждания и от рискови 
групи. Заседанията на Съвета се провеждат най-малко два пъти годишно.

Добра практика, свързана с насърчаването на детското и младежко участие на национално 
ниво, е платформата „Мегафон“ на деца и млади хора от организации-членове на Национал-
ната мрежа за децата. Платформата предоставя среда за изграждане на общност от деца и 
млади хора, клиенти или доброволци на организации-членове. С помощта на тази постоянно 
функционираща и отворена общност от деца организациите намират най-подходящите начини 
за съвместна работа с тях. Има и други добри примери от работата на НПО с деца, които отчи-
тат правото на децата да участват и да влияят върху решенията и действията, които възраст-
ните предприемат от тяхно име.

 

2. Предизвикателства
Макар да са приети определени правни разпоредби за детското участие, осъществяването на 
това право на практика среща редица препятствия. На първо място са нагласите на възраст-
ните и липсата на подкрепа от тяхна страна. В анкетата на УНИЦЕФ „Моят глас е важен“194 92% 
от интервюираните (деца на възраст 7-18 г.) заявяват, че знаят са своето право да изразяват 
мнение, което трябва да бъде взето предвид, но само около половината от участниците в из-
следването заявяват, че се чувстват уверени във възможността свободно да изказват мнението 
си. Една трета споделят, че говорят свободно само по някои въпроси, а 15% от децата казват, че 
рядко или никога не споделят какво мислят. Въпреки че една четвърт от децата знаят, че имат 
право на мнение в училище, малко от тях вярват, че там тяхното мнение ще бъде зачетено. 

Много от децата нямат информация за своите права да бъдат изслушвани в съдебни и админи-
стративни производства, да изразяват своите виждания и мнения, или това знание е непълно 
и недостатъчно, а информацията не е напълно достъпна, нито е съобразена с  възрастта на 
децата и с комуникационните им възможности и предпочитания.

По отношение на равнопоставения достъп на децата до механизмите за детско участие, де-
цата от най-уязвимите общности, отпадналите от училище или тези, които го посещават нере-
довно, не са представени в съветите и/или парламентите на училищно и общинско равнище. 

193  Устав на Съвета на децата /СД/ към председателя на ДАЗД, чл.1а. 
194  http://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/My_voice_matters_BG_2016_pr.pdf
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Непредставени или недостатъчно представени във формалните механизми за детско участие 
са и децата роми, децата с увреждания, децата, живеещи в трудна семейна среда или имащи 
поведенчески проблеми.

За постигането на реална промяна, която ще гарантира правото на участие на децата при взе-
мането на всички решения, засягащи техния живот, е необходима правна, социална и културна 
промяна, както и осигуряване на практическа и постоянна подкрепа от страна на възрастните.

3. Ключови препоръки
Трябва да се подобри информираността на родителите и професионалистите, работещи с 
деца, за целите и начините за насърчаване на детското участие и за оптимално използване 
на детския потенциал за развитието на децата и на техните общности.

Държавните институции, съдебната система, училищата, социалните услуги и НПО трябва 
да увеличат механизмите и формите за търсене и вслушване в мнението на децата по всички 
въпроси, които ги засягат, като се вземе предвид и правото на децата под 18 години да участ-
ват и във формалния политически процес195. 

През 2012 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие Препоръка относно дет-
ското и младежкото участие, която е подкрепена с инструмент за оценка, обхващащ 10 по-
казателя, по които да се измерва напредъкът по отношение спазването на Препоръката.196 

Инструментът може да се използва за осъществяване на широкообхватен анализ на със-
тоянието на детското участие в България, включващ децата и младите хора, заедно с оста-
налите заинтересовани страни, за да се осигури ясна картина на актуалното състояние на 
гарантирането на правото на детско участие на децата в България, да се подчертаят прио-
ритетните въпроси за промяна и да се предостави референтна основа, спрямо която да се 
наблюдава напредъкът.

Необходимо е да се направят нормативни промени за ясното и изрично установяване на 
правото на участие на училищно, общинско и национално равнище. Без задължение да се 
създават механизми за детско участие може да се постига напредък само на отделни места, 
с ограничено въздействие и зависещ от добрата воля на съответните възрастни.

Трябва да бъде насърчен обменът на добрите практики, развити в България и други дър-
жави, както и да бъде представен опитът на други страни в изпълнението на политиките за 
насърчаване на детското участие.

Влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование трябва да бъде 
съпътствано с анализ на възможностите да бъде подкрепено с обучение на учителите и 
училищния мениджмънт за механизми и методи за насърчаване на ученическото участие в 
цялостното развитие на училищната общност и практическото приложение на ефективни и 
демократични форми на ученическо самоуправление.

Необходимо е да се осигури мониторинг и подкрепа за изпълнението на политиките за детско 
участие на различните равнища. Постигнатите резултати, идентифицираните предизвика-
телства и научените уроци следва да бъдат оценявани и взети предвид при актуализацията 
на стратегическите документи и плановете за действие.

Освен това работещите с деца възрастни се нуждаят от подготовка, за да могат пълноценно 
да подпомогнат детското участие на различните равнища. Анализите показват, че е наложи-
телно да се полагат специални усилия за подобряване капацитета на професионалистите, 
работещи с деца, по темата за детското и младежко участие, като трябва да бъде повишена 
информираността и убедеността в ценността и значимостта на прилагането на правото на 
децата на участие. Необходимо е да се очертаят и най-адекватните модели за детско учас-
тие при различни обстоятелства и те да се споделят с правителството, гражданското обще-
ство и младите хора.

195  The Evolving Capacities of the Child, Gerison Lansdown, Save the Children, UNICEF, Флоренция, Италия, 2005 г., стр. 62.
196  CM/Rec(2012)2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

Ситуационен анализ на децата и жените в България

Обобщение на направените препоръки 

Децата в България, включително тези в най-неравностойно положение, биха могли да се полз-
ват пълноценно от правата си и да развиват пълния си потенциал в приобщаваща и закриляща 
среда, ако грижата за благосъстоянието на всяко дете е споделена кауза и отговорност на ин-
ституциите, бизнеса и гражданите. За целта е необходимо разработването и изпълнението с 
активното участие и на самите деца на интегрирани политики, регулаторна рамка, стандарти и 
насоки за оптимална подкрепа на децата и превенция и ограничаване на рисковете пред тях-
ното развитие.

Здравеопазване. Правото на живот, здраве и развитие са основни права на децата и гаран-
тирането на тези права в България трябва да започва много преди раждането – чрез мерки за 
подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на подрастващите и населението в репро-
дуктивна възраст и програми за семейно планиране, насочени към най-уязвимите групи. Оси-
гуряването на достъп на бременните жени с прекъснати здравноосигурителни права до пълния 
пакет от медицински, промотивни и профилактични грижи за здравето е важна стъпка за пости-
гане на националните приоритети за намаляване на детска смъртност и опазване на здравето 
на всяко дете и майка. Необходима е и промяна в практиките в родилните и неонатологични от-
деления за посрещане на психологическите потребности на майките и бебетата и подпомагане  
изграждането на сигурна привързаност между тях, както и за осигуряване подкрепа и защита на 
кърменето и зачитане правата и достойнството на родилките и бебетата. 

В светлината на съвременните разбирания за значението на ранните години за развитието на 
човешкия мозък и влияние върху здравето, ученето и поведението на детето и възрастния чо-
век се налага необходимостта от прилагане на една по-широка концепция за здраве на децата 
в ранна възраст, която включва и детското развитие - социално, емоционално и познавателно 
развитие. Това изисква засилване на подготовката на медицинските специалисти от доболнич-
ната помощ за консултиране на родителите за детското развитие и ранно установяване на деца 
в риск от проблеми в развитието и деца, изложени на токсичен стрес, както и засилване подкре-
пата за родителите и укрепване на родителските умения чрез въвеждане на патронажни грижи. 

Необходимо е да се гарантира достъпът до лечение на децата от най-уязвимите групи, вкл. 
деца от бедни семейства и деца с увреждания, чрез разширяване на списъка на лекарстве-
ните продукти и консумативи за деца за домашно лечение, както и на медицинските изделия, 
заплащани от НЗОК, въвеждане на механизми за заплащане на транспортните разходи, както 
и увеличаване на броя и целогодишно функциониране на мобилните педиатрични, акушеро-ги-
некологични и др. кабинети за обслужване на населението в отдалечени райони.

Особено внимание трябва да се отдели на подобряване на храненето на бременните, кърма-
четата и децата чрез целенасочени мерки за насърчаване и защита на кърменето, приемане 
и изпълнение на  методически насоки за хранене на кърмачетата, въвеждане и изпълнение на 
програми за превенция и намаляване на риска от железен и фолиев дефицит при бременни и 
кърмачки, насърчаване на пълноценното хранене.  

Осигуряване на необходимите финансови ресурси за изпълнение на Националната програма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ



170
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2017

за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020) и укрепване на подкрепата за ром-
ските здравни медиатори. Необходимо е да се засилят усилията за промоция, превенция и 
грижи за психичното здраве, вкл. чрез скрининг и подкрепа при тревожност и депресия при 
бременните и родилките и разкриване на услуги/програми за осигуряване на диагностика и ле-
чение на различни психични нарушения при децата с участието на мултидисциплинарни екипи, 
както и за осигуряване на подкрепа на семейството.

Специфичните потребности на подрастващите е необходимо да бъдат „разпознати“ и адреси-
рани в грижите за здравето на децата, чрез изпълнение на целеви програми, вкл. и в училище 
за промоцията на здравето, консултиране и здравните грижи с цел превенция на ранните бре-
менности и раждания, подобряване на психичното здраве, както и намаляване на тютюнопуше-
нето, употребата на алкохол и наркотици и рисковото сексуално здраве. 

За планирането на ефективни мерки за преодоляване на здравните неравенства е подобря-
ването на събирането на данни и анализи за здравното състояние на децата с отчитане на 
различни възрастови групи, социално-икономически показатели, и др. важни характеристики. 

Необходимо е и изграждане на единна, междуинституционална система за събиране на ин-
формация за децата с увреждания, както и осигуряване на мултисекторни интервенции за по-
срещане на техните комплексни потребности. Разширяването на мрежата от услуги за ранна 
интервенция, базирани на единни стандарти за качество е важно условие за предоставяне на 
ефективна подкрепа за развитие потенциала на всяко дете. Въвеждането на нов подход за 
дефиниране и оценка на увреждането, основан на оценка на функционалността, вкл. чрез при-
лагане на Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето на 
СЗО ще създаде условия за пълноценно участие на всяко дете. Промяната на обществените 
нагласи и нагласите на професионалните общности към децата с увреждания е приоритетна 
стъпка за гарантиране на правата на децата с увреждания. 

Образование. В областта на образованието е необходимо значително да се увеличи делът 
на публичните разходи от БВП за образование, както да се подобри ефективността при раз-
ходването им за политики, които намаляват неравенствата в образованието. Необходимо е да 
продължат усилията за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно 
образование за всяко дете, в т.ч. мерки за осигуряване на учебни помагала, храна, облекло и 
обувки и удобен транспорт, които са решаващи за прекъсване на връзката между бедността и 
ограничения достъп до образование. 

От ключово значение е да продължат и междусекторните усилия по посока идентифициране на 
необхванати деца, както и за справяне с проблема на преждевременното отпадане от училище. 
Механизмите за идентифициране на деца извън образователната система и в риск от отпадане 
следва да бъдат обвързани с  подкрепата за личностно развитие с оглед трайното приобщава-
не на децата от уязвимите групи в детските градини и училищата.

Приоритетните задачи в образованието включват и развитието на компетентностите и повиша-
ване на практическите умения на учениците, текущите процеси на осъвременяване на учебни-
те програми и съдържание, както и на методите за преподаване и учене. За целта е необходимо 
и повишаване на началната и продължаващата квалификация на педагозите и капацитета им 
да прилагат иновативни и интерактивни методи на преподаване, както и развитие на устойчиви 
политики за увеличаване на възнагражденията на учителите и насърчаване избора на учител-
ската професия от младите хора. 

Ефективното приобщаващо образование изисква синхронизирани усилия от цялата училищна 
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общност и стратегии за справяне с недостига на професионалисти за работа с деца със СОП 
– особено педагогически съветници, психолози и логопеди, включително в отдалечените и труд-
нодостъпни райони. 

Необходима е подкрепа за образователните институции, които да развият капацитет за прила-
гане на училищни политики за превенция и справяне с агресията и насилието.

По отношение на системата за закрила и социално подпомагане и услуги е необходимо да 
се повиши делът от БВП на средствата в държавния бюджет за закрила, социално подпомагане 
и услуги с оглед осигуряване на ангажиментите на публичните институции след приключване 
на проектното финансиране. 

Националният приоритет за намаляване на детската бедност и социалното изключване като 
предпоставка за осъществяване на пълния потенциал на всяко дете налага повишаване на 
обхвата и ефектите от семейните и социалните помощи върху най-уязвимите деца, както и при-
лагане на интегриран междусекторен подход за ограничаване на многомерната бедност.

Капацитетът, междуинституционалната координация, сътрудничеството и обменът на данни 
между отделните системи – службите за закрила на детето, полицията и правосъдната систе-
ма, местните власти и останалите доставчици на услуги по закрила на детето – трябва да бъдат 
подобрени.

За повишаване качеството на социалната работа е необходимо осигуряване на социалните 
работници с основни ресурси (достъп до информация, базисната инфраструктура, консумативи 
и материали), повишаване квалификацията, супервизия, както и увеличаване на възнагражде-
нията и намаляване на натовареността им. 

Трябва да се задълбочат мерките за подкрепа на родното и разширено семейство с оглед пре-
дотвратяване на институционализацията на децата.

За превенцията и работата по случаите на насилие над деца трябва професионалистите, рабо-
тещи с тях, да развият умения за разпознаване на индикаторите за различните видове насилие. 

Необходимо е подобряване на комуникацията и взаимодействието между институциите и при-
лагане на интегриран подход, както и осигуряване на необходимия брой места за настаняване 
в кризисни центрове. 

Нормативната рамка в областта на настаняването в кризисни центрове следва да гарантира 
възможно най-бързото произнасяне на съда по исканията за настаняване. 

Обхват със социални услуги за превенция и справяне с насилието над деца следва да се оси-
гури на територията на цялата страна. 

Трябва да се прилагат мерки срещу училищния тормоз, както и за превенция и реакция на ки-
бертормоза и другите форми на насилие над деца, налични в Интернет и чрез вредно медийно 
съдържание.

Необходимо е създаване на механизъм, гарантиращ, че всички деца в институции и лишени от 
свобода са защитени от всякакви форми на изтезания, нехуманно или унизително отношение, 
включително механизми за подаване на жалби от деца за нарушение на техните права.

Заедно с това е необходимо да се гарантира наблюдение за спазване забраната на телесното 
наказание и чрез информационни кампании да се насърчават положителни, ненасилствени и 
отворени за участие форми на отглеждане и възпитание на деца.
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По отношение на достъпа до правосъдие трябва да се гарантира, че на децата под минимал-
ната възраст за наказателна отговорност и на децата, извършили статусни нарушения, не се 
налагат наказателни мерки, вкл. и особено лишаване от свобода. Принципът на лишаване от 
свобода на деца като крайна мярка и за минимален период от време следва да бъде изрично 
регламентиран в законодателството и стриктно прилаган на практика.

Необходимо е да се направят законодателни промени, които гарантират, че правата на децата 
в конфликт със закона и на пострадалите или свидетели на насилие и престъпления са защи-
тени в производствата, в които те участват. Капацитетът на професионалистите, работещи с 
деца в конфликт със закона, следва системно да се повишава, включително чрез обучения за 
прилагане на модерни методологически подходи и предоставяне на ресурси и материали за 
ефективното им прилагане, включително чрез активно участие на децата. 

Препоръчително е законовото регламентиране, популяризиране на съществуващите възмож-
ностите и по-активно използване на формите на възстановително (ресторативно) правосъдие 
като медиация, помирителни процедури, полагане на общественополезен труд и др.

Създаването на специализирани помещения за щадящо изслушване на деца (Сини стаи) във 
всички 28 областни центъра е необходимо за осигуряване на по-добър достъп до правосъдие 
за децата и по-добри гаранции, че производствата протичат по начин, отчитащ специфичните 
потребности на децата и техния най-добър интерес. 

Необходими са и начална, и продължаваща професионална подготовка, основана на правата 
на децата и насочена към практическо прилагане на процесуалните гаранции за полицейските 
служители, прокурорите, съдиите и адвокатите, които работят по случаи с участие на деца..

Препоръчително е регламентирането на специализация по отношение на адвокатите, които 
предоставят безплатна правна помощ на деца по реда на Закона за правната помощ. 

Достъпът на деца, участващи в правни процедури и особено на децата в конфликт със закона 
и децата, пострадали и свидетели на насилие и престъпление, до специализирана подкрепа 
следва да се гарантира в рамките на системата за социални услуги, включително чрез предос-
тавяне на комплексни услуги и условия за консултиране, подкрепа и придружаване на децата.  

По отношение на децата, търсещи международна закрила, и деца мигранти следва да се 
разгледат възможностите за прилагане на алтернативи на задържането, а непридружените и 
разделените от семействата си деца да бъдат настанявани в специални защитени простран-
ства с достъп до постоянна специализирана грижа и подкрепа. 

Необходимо е прилагането на междуинституционален координационен механизъм, който да 
осигурява подпомагане и насочване на тези деца към услугите, от които се нуждаят, вкл. до-
пълнителни курсове по български език, за да се улесни интеграцията им в образователните 
институции.

Непридружените и разделени от семействата си деца следва да имат гарантирана правна въз-
можност, ако не кандидатстват или не им е предоставена международна закрила в България, да 
получат разрешение за постоянно пребиваване със съпътстващия този статус достъп до права. 

Молбите на непридружените и разделени от семействата им деца следва да бъдат обработва-
ни приоритетно. 

Трябва да бъде създадена и нормативна регламентация на процедурата за оценка и определя-
не на най-добрите интереси на децата мигранти  и децата, търсещи закрила, и да се приемат 
законодателни промени за създаване и ефективно прилагане на оперативен правен механизъм 
за представителство/попечителство незабавно след идентифицирането на детето. 
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Информация за правата, процедурите за предоставяне на закрила, възможностите за намира-
не и събиране със семейството, и други услуги, на които имат право непридружените, трябва 
да бъде предоставена на самите тях от подкрепящите ги специалисти, които е необходимо да 
повишават професионалния си капацитет в областта на правата, закрилата и грижите за деца 
мигранти и деца, търсещи закрила.

Участие на деца. Необходими са финансово обезпечаване, мониторинг и подкрепа за изпъл-
нението на политиките за детско участие, включително чрез подготовка на родителите и профе-
сионалистите, работещи с деца, както и разработване, популяризиране, прилагане и оценка на 
най-адекватните модели за детско участие и включване на децата в диалог с правителството и 
гражданското общество.

Държавните институции, съдебната система, училищата, социалните услуги и гражданските ор-
ганизации трябва да увеличат и повишат ефективността на механизмите и формите за търсене 
и вслушване в мнението на децата както по въпроси, които пряко ги засягат, така и по ключови-
те теми в обществения дневен ред.

С оглед оптималното използване на потенциала на децата за тяхното собствено развитие и за 
развитието на техните общности е препоръчително да се използва Препоръката на Съвета на 
Европа относно детското и младежкото участие и разработения към нея инструмент за оценка 
с десетте показателя, чрез които се измерва напредъкът по спазването ѝ.

За пълноценното участие на децата във всички сфери на живота и реализирането на техните 
права е необходимо генериране на обществена подкрепа за създаване на благоприятна и при-
общаваща среда, както и провеждане на обществени образователни кампании за борба с пред-
разсъдъците и стереотипите, които пораждат риск от дискриминация на децата по отношение 
на пол, националност, етническа принадлежност, религия и увреждания.

Не на последно място по значение да се подобри събирането на данни, особено за най-уязви-
мите групи деца. Изследванията и анализите на състоянието на жените и децата  трябва да се 
основават на адекватни и надеждни индикатори, в т.ч. и на дезагрегирани данни, свързани с 
основните измерения на правата и благосъстоянието на децата, за да допринасят за проучване 
на предизвикателствата и възможностите и за оптимално насочване на усилията и ресурсите 
за повишаване благосъстоянието на децата.
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 – Национален статистически институт. Паричен разход на домакинствата по групи разходи за 2015 г./ 2016 
г.

 – Национален център по обществено здраве и анализи, Национално проучване на храненето на кърмаче-
та и деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството, 2009 г.
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фия, 2015 г.
 – Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат 
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 – План за действие за изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на де-

цата в Р България, 2010 г.
 – Поведение и здраве при деца в училищна възраст (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), 

Института за изследване на населението и човека на БАН, HBSC, 2014 г.
 – Положението на ромите в 11 държави членки на ЕС – Преглед на резултатите от проучването, Агенция 

на Европейския съюз за основните права, 2012 г.
 – Правен и социален анализ на пропуските в системата за закрила на търсещи и получили закрила деца, 

Върховен комисариат на ООН за бежанците, България, ноември 2016
 – Правилата на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на 

ненавършили пълнолетие лица (Пекинските правила) от 1985 г. 
 – Прекратяване на институционализацията. Анализ на финансирането на процеса на деинституционали-

зация в България, Фондация Лумос, София, 2015 г.
 – Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите на държавите членки относно европейските 

правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки (приета от 
Комитета на министрите на 5 ноември 2008 г. на 1040-то заседание на заместник-министрите)

 – Програма за международно оценяване на учениците PISA 2012, http://www.oecd.org/pisa/q, 2015 г.
 – Проект на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предаваните инфекции за 

периода 2016-2020 г.
 – Проучване за основаното на пола насилие срещу жените, Агенцията на ЕС за основните права (FRA), 

набор от данни 2012 г.
 – Първите 7, https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/The_first_7_A_Disscusion_Report.pdf.
 – Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за 

детето (2013–2014 г.), 2013 г.
 – Работна среща Устойчивост на услугите по деинституционализация на деца и на общинските социални 

услуги, 16–17 април 2015 г., Център за обучение на местните власти, с. Гергини.
 – Сексуално насилие над деца – изследване на феномена и измерението на насилието над деца, отглеж-

дани в институциите, доц. дфн Нели Петрова, д-р Надя Стойкова, Сдружение Институт за социални 
дейности и практики 2010 г.

 – Системата за детско правосъдие в България – анализ на действащата правна и институционална рам-
ка, София 2014

 – Скрити пред очите ни: Статистически анализ на насилието срещу деца. УНИЦЕФ, 2014 г.
 – Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики, Наръчник за професио-

налисти, под общата редакция на доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и 
практики, София, 2014 г.

 – Статистически годишник 2016, Национален статистически институт, 2017 г.
 – Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен за периода 2016-2020 г., Анализ на потреб-

ностите от социални услуги в област Шумен, финален доклад, октомври 2015 г.
 – Услуги за деца в досег с държавата: преглед, анализ и оценка на съществуващите в България услуги за 

деца в конфликт и в контакт със закона, Фондация за развитие на правосъдието, София, 2016 г.
 – Устав на Съвета на децата към председателя на ДАЗД
 – Фондация Асоциация Анимус, Национална телефонна линия за деца 116 111, http://animusassociation.

org, 2016 г.
 – Цели за устойчиво развитие

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА



177
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2017

 – Annual Report on Immunization Performance for the Period January-December 2014 from Ministry of Health 
Bulgaria to WHO/UNICEF (WHO/UNICEF Joint Reporting Form on Immunization)

 – Chzhen, Y., Z. Bruckauf & E Toczydlowska (2017 г.), ЦУР 1.2: Многоизмерна детска бедност в Европейския 
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 – Committee of Ministers of the Council of Europe adopted a Recommendation on the participation of children 
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 – Eurochild, Надежда и домове за децата, 2015 г.
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 – HIV/AID Surveillance in Europe, 2015, European center for disease prevention and control and World Health 
Organization, at: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/HIV-AIDS-surveillance-Europe-2015.pdf
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