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Бележник 2019: 

Какво: 8-мо поред издание

Автори: 30 експерти от гражданските организации

Мнение: За трета поредна година включва мнението на
деца, млади хора, родители и професионалисти:

• 461 деца и възрастни

• Автентична информация от мнения на деца от Национален
Юрочайлд форум – България и от младежка мрежа
„Мегафон“



Бележник 2019: 

Нов формат с 8 теми:

• Благосъстояние на децата

• Закрила на детето от всички форми на насилие

• Ранно детско развитие

• Детско здраве

• Образование

• Семейна среда и алтернативни грижи

• Правосъдие за деца

• Детско участие



Бележник 2019:

Оценки: 

Отбелязва лек напредък 

По-висока обща оценка: Среден 3,31

Най-високата оценка за осемте години 



Оценки
Средна оценка в предишните 

доклади 

Теми 2019 2018 2017 2016 

Благосъстояние на децата 3.00 2.60 2.86 2.91

Закрила на детето от всички форми на 
насилие 

3.00 2.83

Ранно детско развитие 3.50 2.33

Детско здраве 3.50 3.19 3.64 3.58

Образование 4.00 3.02 3.44 3.45

Семейна среда и алтернативни грижи 3.50 2.53 3.01 3.02

Правосъдие за деца 2.50 2.79 3.05 3.45

Детско участие 3.50 2.83

Средна оценка на Бележник 2019 3.31 2.88 3.20 3.28



Бележник 2019:

Права на децата с увреждания и хронични 
заболявания:

• Липса на реформи в политиките за деца с увреждания

• Протести пред парламента и местните власти

• Недопустими изказвания на висши политици

• Ново законодателство: Закон за хората с увреждания,
Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ:

- заявка от държавата за нов подход, основан на
правата на човека и принципите, залегнали в Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания



Препоръки: 

Изграждане на достъпна среда
във всички обществени сгради,
посещавани от деца;

Равномерно териториално
разпределение на услугите за
деца с увреждания;

Развиване на услуги, които
своевременно и ефективно
подкрепят децата и семействата;

Включване на всички
заинтересовани страни в
процесите по разработване на
законодателство и политиките.



Благосъстояние на децата: среден 3,00 
„Много е лошо, когато на 15 септември всички деца
разказват как е било на морето, а винаги има едно, което
винаги е мечтало да го види…“, споделено от дете

„Децата не спортуват, защото родителите им нямат пари“



Благосъстояние на децата

Въпреки увеличението на социалните плащания,
страната ни е в критична ситуация по отношение на
въздействието на социалните трансфери за
намаляване на бедността.

Необходима е ясна стратегия за овладяване на ръста
на детската бедност, включително анализ на
механизмите за предаване на бедността между
поколенията.



Благосъстояние на децата

Нужда от координирани мерки за подкрепа на
семейството и Визия за семейна политика, която
обхваща всички области на живота и
благосъстоянието на детето и семейството.



Семейна среда и алтернативни грижи: 
добър 3,50  

„Никой не се грижи за
семействата, които
изпадат в беда.
Обикновено хората
си помагат един на
друг, държавата –
не“

споделено от
родител



Семейна среда и алтернативни грижи

Предизвикателство пред реформата е гарантиране на 
качеството на грижата за децата, които се отглеждат в 
алтернативни форми. 

Все по-сериозни са рисковете пред капацитета на
социалната система да посреща специфични
потребности – недостатъчно финансиране на
резидентните услуги, отлив на кадри и постоянно
текучество, ниско заплащане на труда, съчетано с
високо натоварване и отговорности.



Семейна среда и алтернативни грижи

Положителни стъпки с реализирани нормативни
промени през годината – разширен обхват на някои
услуги/Центрове за обществена подкрепа, концепция
за „Заместваща грижа“, но най-вече с изработения
Законопроект за социалните услуги, чрез който се
очаква да се подобри значително достъпът до
социални услуги, тяхното качество и ефективност и
постигането на по-интегрирана подкрепа.



Семейна среда и алтернативни грижи

Препоръки: 

• Необходима е визия за развитие на приемната грижа
и яснота за бъдещето на услугата;

• Мерки в областта на осиновяването, включително
изпълнение на препоръката на Комитета по правата
на детето от 2011 г. за въвеждане на законодтаелство,
което забранява тайната на биологичния произход;

• Гарантиране на ефективен достъп до здравни,
образователни и социални услуги в общността за
непридружени деца.



Ранно детско развитие: добър 3,50  

• Необходимост от интегрирани междусекторни политики и
добра координация между здравните, образователните и
социалните системи

• Национална стратегия за ранно детско развитие
• Намаляване на работата на здравно-консултативните 

центрове за майчино и детско здраве 



Ранно детско развитие
„Ако бях останала само на ниво посещение в кварталната
поликлиника, където да ме мерят на кантар основно и със
сантиметър – съм щяла да бъда реално с непроследена
бременност“, споделено от здравно осигурена бременна
жена

„До 18 г. – имаш право на лекар, след 18 г. – нямаш право на
лекар, ако не работиш“, споделено от здравно неосигурена
бременна жена



Ранно детско развитие

Липса на достатъчно скрининг

за ретинопатия;

Липса на специализирани 

обучения и координация между  

неонатологичните звена; 

Липса на национален регистър на недоносените деца и 
алгоритъм за проследяване на развитието.  



Ранно учене
Предизвикателства:
- обхват на децата  
- медицински подход в детските ясли 

Препоръки:
- акцент върху ученето в ранна възраст чрез игра
- повишаване на квалификацията на специалистите, които 
работят с деца в ранна възраст 



Детско здраве: добър 3,50 
• Липса на национална многопрофилна детска болница

• Липса на грижа за психичното здраве на децата 

• Недостиг на здравни специалисти

• Детска

смъртност 



Детско здраве

Препоръки:

• Прозрачен механизъм и широки обществени
консултации с участието на всички заинтересовани
страни в изработването на задание за изграждане на
национална педиатрична болница.

• Провеждане на изследване за детското психично здраве
 основа за развиване на самостоятелна политика,
основана на данни и анализи.

• Продължаване на целенасочените мерки за намаляване
на детската смъртност и акцент към областите, в които
тя е най-висока.



Образование: добър 4,00

„Започнах да се надявам на истински, реални промени в 
образованието ни, когато синът ми беше в 1-ви клас. 
Сега е 10-и и за голямо съжаление нещата са си все 
същите, а светът се променя толкова динамично всеки 
ден”, майка, участник в анкетата



Образование

Обхват и
отпадане
от училище



Образование
Приобщаващо образование

В момента все още има много училища и детски
градини, в които приобщаващото образование се случва
проформа. На моменти изглежда невъзможно
приобщаващото образование да се приложи в
училищата, особено когато съществува наредба, но тя
не се прилага и става неефективна. На много места
тези деца са нежелани от учебните заведения или
остават изолирани в класната стая. Когато има
проблем, рядко родителите, учителите, директорите и
институциите действат като екип, за да го разрешат.
– мнения на участниците в анкетата и фокус-групите



Закрила на детето от всички форми на
насилие: среден 3,00

„В цялото ни общество насилието е начин да се
докажеш, да си силен и успял. Ежедневно виждаме
насилие между възрастни, насилие спрямо жени или
хора с различна ориентация, към животни – няма как
това да не оказва влияние върху децата и
взаимоотношенията им.“

Възрастен участник в анкета, част от Бележник 2019 г.



Закрила на детето от всички форми на
насилие



Закрила на детето от всички форми на
насилие
• Липсва единна система за регистриране на случаите

на насилие над деца.
• Координационният механизъм за взаимодействие и

работа в случаи на насилие на места остава
неефктивен.

• Около 2/3 от родителите някога са прилагали
телесни наказания и други травмиращи практики
като пространствена изолация, ненамеса при
опасност от нараняване, причиняване на
дискомфорт чрез стоене в неудобна поза или
подлютяване. Делът на родителите, които системно
прилагат подобни практики, е около 1/4.



Закрила на детето от всички форми на 
насилие 

• Домашното насилие най-сетне беше криминализирано, но:
• В 11 от 28 областни центъра няма никакви услуги за настаняване нито

на жени, нито на деца, жертви на насилие, а в 18 от 28 областни
центъра няма място за жени, пострадали от насилие.

• Не е криминализирано преследването

→Децата казват, че ранните бракове се сключват по
решение на родителите. Понякога това е принуда, а
понякога момичетата са съгласни, защото искат да
избягат от родителите си, ако ги тормозят.

→Огромната част от децата, участвали в анкетата,
смятат, че изобщо не са предпазени от злоупотреби в
интернет.



Закрила на детето от всички форми на 
насилие 

Препоръки:

• По-добро съгласуване на работата на полиция,
социални служби, прокуратура, съд и здравеопазване.

• Усилване на ефективността на Координационните
механизми.

• Домашното насилие да бъде ясен фокус на държавата.
• Държавните институции да поемат своя ангажимент да

съфинансират дейността на Националния център за
безопасен интернет.



Правосъдие за деца: среден 2,50 

Комитетът препоръчва на държавата страна по
Конвенцията да предприеме цялостна реформа на
системата на правосъдие за деца в духа на
Конвенцията [за правата на децата].
Препоръки на Комитета по правата на детето на ООН относно България от
1997 г.

• Правосъдието за деца продължава да е най-малко
реформираната система в България.

• Все още няма нов закон за детско правосъдие.
• Няма заложена задължителна специализация на

всички професионалисти, които имат отношение към
досега на децата с правосъдната система.



Правосъдие за деца

• Продължава да има редица проблеми с
транспонирането на Директива 2012/29 за
жертвите на престъпления.

• „Сините стаи“ продължават да не се използват
ефективно и липсват ясни правила.

→ Вместо по-добро транспониране и реформа -
занижаване на стандарти, чрез въвеждане на „тайни
арести“



Правосъдие за деца

„Не трябва да мъчат детето да разказва случилото се
толкова много пъти... Много е мъчително... Да разкаже само
веднъж, мисля, например... направо на психолога, който да
каже на следовател, да каже на някого, и тогава да предадат
всички показания на съдията, а детето не трябва да се
призовава повторно. А в най-лошия случай [детето трябва да
каже] на съдията... но не в съдебната зала.“
(Момиче на 14 години, жертва, дело за сексуално насилие)

„След като съдията ме изслуша, социалната работничка
стана и каза, че лъжа. И после започна да казва неща, които
според нея нарочно не съм казал, а всъщност никой не ме беше
питал изобщо. Съдията не взе това предвид и не я попита
нищо друго…Почувствах се ядосан, но не казах нищо.“
(Момче на 14 години, жертва по дело за домашно насилие, страна по дело за
родителски права)



Правосъдие за деца

• Не е изграден единен механизъм за информиране и
запознаване на родителите относно негативния ефект,
който синдромът на „родителското отчуждение“ има
върху детската психика и какво е влиянието на
съдебните производства.

• Липсва ясна и единна методология за начина на
обследване и оценка на най-добрия интерес на децата
и разпространението сред семейни съдии, адвокати,
медиатори, психолози, социални работници и
родители.



Правосъдие за деца
Препоръки:
• Спешна цялостна законодателна реформа.

• Специализация за всички професионалисти, които
обезпечават участието на децата в правни
процедури.

• Единна методология за обследване най-добрия
интерес на децата и стандарт за приложението му
при изслушването на деца и отчитане на
показанията/ мнението им в наказателните и
граждански производства.



Детско участие: добър 3,50  
Няма ясно разбиране както в обществото, така и в
различните институции, какво всъщност е автентично
детско участие, защо то е важно и следва да бъде
насърчавано.

Препоръки:

• Създаване на различни форми и пространства, където
деца с различни интереси и потребности да могат да
участват.

• Провеждане на допълнителни обучения по прилагане
на правата на децата на специалисти от различни
сфери, както тези, работещи директно с деца, така и
административните служители.



Детско участие 

• Да се възприеме подход на „превеждане“ на
политиките и документите, които се консултират с
деца, на достъпен и разбираем за тях език.

• Да се използват повече и разнообразни он-лайн и
дигитални платформи за консултации с деца, които
да отразяват и индивидуалното им, а не само
груповото мнение.


