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Използвани съкращения
АСП
ГПК
ДАЗД
ДДЛРГ
ДДМФУСИ
ДДМУИ
ДДУИ
ДМСГС
ДСП
ЕС
ЗЗД
КБППМН
СК

Агенция за социално подпомагане
Граждански процесуален кодекс
Държавна агенция за закрила на детето
Дом за деца лишени от родителска грижа
Дом за деца и младежи с физически увреждания и съхранен интелект
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост
Дом за деца с умствена изостаналост
Дом за медико-социални грижи
Дирекция „Социално подпомагане”
Европейски съюз
Закон за закрила на детето
Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
Семеен кодекс

ОЗД
ППЗЗД
ПРООН
РДСП

Отдел „Закрила на детето”
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Програма на Организацията на обединените нации за развитие
Регионална дирекция „Социално подпомагане”

M&О - Мониторинг1 и оценка
КСУДС
МТСП
НКССУД
НСИ
ОВ
МОН

Комплекс за социални услуги за деца и семейства
Министерство на труда и социалната политика
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Национален статистически институт
Оценка на въздействието
Министерство на образованието и науката

Мониторинг - постоянна функция, целяща да предостави индикатори за анализ и оценка на
изпълнението и отчитане на навременността, ефикасността и ефективността на изпълнението
на заложените мерки, както и за формулиране на евентуално необходимите корекции в
изпълнението на монитираната законодателна мярка
1

Оценка - периодично оценяване на релевантността, изпълнението, ефективността и
въздействието на даден закон по отношение на заявените цели
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ПОО

Професионалното образование и обучение

Резюме
Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за закрила на детето обхваща
периода на действие на закона от януари 2005 г. до декември 2008 г. Тя цели да определи
резултатите/последствията от приложението на закона и да идентифицира и оцени
въздействията ex-post от действието на закона. В по-широк план, тя е опит да се установи
дали той е произвел планирания и желан ефект върху целевите групи, институциите и
цялостната среда в страната и дали реализираните въздействия биха могли да бъдат
дефинирани като пряко произтичащи от действието и прилагането на закона или само
частично обвързани с ефекта от прилагането на правните норми.
В идеалния случай, последващата (ex-post) оценка на регулацията е оценка на качеството и
ефективността на предварителната (ex-ante) оценка на въздействието, която оценява и
отчитаща непредвидени въздействия и странични ефекти, наред с тези, които са залегнали в
обосновката на приемането на регулацията в първоначалния й вид. Настоящата оценка,
обаче, поради липсата на предварителна оценка на закона, цели да определи единствено
въздействията на действащия закон и по този начин, да улесни както фактически
подготовката на предварителна оценка на евентуални бъдещи промени на Закона за закрила
на детето, така и методологически извършването на последващи оценки в бъдеще, като
предостави пилотен опит в тази посока.
Процесът на оценка на ЗЗД следва указанията на Европейката комисия за извършване на
оценка на въздействието. Той премина през следните основни процедурни стъпки: формиране
на работна група с представители на заинтересованите институции, провеждане на заседания
на работната група консултации със заинтересованите страни с цел генериране на идеи,
събиране на фактическа информация и потвърждаване на хипотези, събиране на данни и
информация, анализ на събраната информация и изготвяне на доклад за оценка на
въздействието.
Оценката на въздействието на ЗЗД се извършва по отношение на неговите специфични,
оперативни и общи цели, като се взимат предвид и ресурсите (човешки, материални,
финансови и т.н.), вложени за осъществяването на закона. Тя е съобразена с пет утвърдени
международни критерии за оценка: релевантност, ефикасност, ефективност, дългосрочно
въздействие и устойчивост. На тази база се формулират набор от индикатори за оценка на
всяко ниво на целите, както и по отношение на ресурсите.
Индикаторите за вложени ресурси показват следните тенденции и изводи:
-

Броят на служителите в ОЗД е недостатъчен, за да отговори на съществуващите
потребности, което води до намаляване на ефективността в работата им, свръх
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натоварване и текучество. Заедно с това, разпределението на социалните работници
на територията на страната не е обвързано с нуждите по места.
-

Финансовите ресурси за обезпечаване работата на ОЗД са се увеличили, но въпреки
това остават крайно недостатъчни. Съществуват сериозни проблеми с материалнотехническата база, както и множество ограничения, които затрудняват работата на
служителите. Това води до демотивация на служителите трудности за покриване на
(международните) стандарти за работа в ОЗД.

-

Средствата, отпускани за подкрепа на детето и семейството, по силата на чл. 44, ал.
2, също са се увеличили значително, но въпреки това не успяват да отговорят на
съществуващите потребности от финансиране, най-вече поради вида, в който се
отпускат. Това е една от вероятните причини, наред с проблемите в човешките
ресурси на ОЗД, за значителните остатъците в планираните средства през 2007 г. и
2008 г. Друга възможност е недостатъчно развития механизъм на приемната
помощ, за която са били предвидени част от ресурсите. Независимо от причините,
фактът трябва да се изследва и да се коригират съответно планираните мерки, за да
се осъществява ефективно и ефикасно политиката за подкрепа на детето и
семейството.

Индикаторите за създаден продукт очертават следните тенденции и изводи:
-

Тревожен е фактът, че през 2008 г. тенденцията за
настанени от ДСП в институции, се променя и броят
годината в институции, нараства със 7 %. Необходимо
причините за тази промяна, за да се предотврати
тенденция и през 2009 г.

намаляване на броя деца,
на децата, настанени през
е спешно да се анализират
продължаването на тази

-

Успоредно с това се наблюдава спад в броя успешни случаи на предотвратяване на
изоставянето и реинтеграция в биологичното семейство, а слабата тенденция на
увеличаване на броя осиновени деца през 2005 – 2006 г. е прекъсната и през 2008 г.
отново е налице спад. Възможно обяснение за липсата на позитивна тенденция в
броя на успешните случаи на реинтеграция са натрупаните в годините трудни
случаи, които не се адресират с прилаганите към момента мерки2. Очаква се
промените в СК относно реда за осиновяване да има позитивен ефект по
отношение повишаване броя на осиновени деца.

-

Трайни положителни тенденции на увеличаване на броя успешни случаи има само

2

Голям брой деца на възраст повече от 10 години, трайно престояли в институции, които трудно биха могли да
бъдат настанени в семейна среда, осиновени или засегнати от мерки на приемната грижа.
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по отношение на настаняването в приемно семейство. Необходимо е обаче тази
мярка, както и осиновяването да се развиват по-интензивно, за да могат да се
превърнат в реална алтернатива на институционализирането. Въпреки
същественото увеличение в броя деца, настанени в приемни семейства, през 2007 г.
общият им брой за страната е все още едва 82.
-

Спектърът от социални услуги в общността за деца и семейства се разширява
непрекъснато, увеличава се броят на предлаганите услуги. Въпреки непрестанното
развитие на социалните услуги обаче броят и капацитетът за предоставяне на
услуги остават недостатъчни, за да се отговори на съществуващите потребности.
Продължава да съществува и остра необходимост от разкриване на нови видове
услуги, които да подкрепят позитивното родителство.

-

Контролните функции на ДАЗД по отношение на спазването правата на децата и
критериите и стандартите за социални услуги за деца, са недостатъчно
ефективни, тъй като не са разписани и нормативно регламентирани санкции за
неизпълнение на задължителните предписания. С промените в ЗЗД, приети през
2009 г., се правят стъпки за решаване на този проблем, като се предвижда
възможност за наказателна мярка - отнемане на лиценз, в случай на неизпълнение
на задължителното предписание в срок, както и имуществена отговорност - глоби и
други имуществени санкции.

-

По отношение на институционалната рамка бяха идентифицирани три основни
проблема. На първо място, включването на отделите за закрила на детето в
структурата на АСП предполага ограничаване на политиката за закрила на детето
единствено до деца в риск и социално подпомагане, което не би трябвало да е така.
Вторият идентифициран проблем касае настоящата структрура и организация на
работа, която поставя ОЗД под двойно методическо ръководство – на АСП и ДАЗД.
На трето място, в ЗЗД не са описани отговорностите на някои от основните
органи по закрила, между които министърът на труда и социалната политика,
кметовете на общини и др. Този пропуск обаче е адресиран с промените в ЗЗД от
2009 г. (Чл. 6а, ал. 4).

Индикаторите за получен резултат очертават следните тенденции и изводи:
-

Забелязва се устойчива тенденция на намаляване на броя специализирани институции
и на децата, настанени в тях. Въпреки това броят на децата в институции остава
сравнително висок, а темповете на намаляване са незадоволителни.

-

В противовес на общата тенденция за намаляване на институционализираните деца се
наблюдава увеличаване на процента на децата от ромски произход в институции. От
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2005 г. до 2007 г. техният процент е нараснал от 43 % на 47 %, като 52% от децата в
ДМСГД през 2007 г. са от ромски произход.
-

Тревожно висок остава и броят на децата с увреждания в специализирани
институции. През 2006 г. те са приблизително 43% от всички институционализирани
деца, а през 2007 г. този процент достига 44 %.

-

Прави впечатление, че броят деца, настанени в институции, продължава да бъде поголям от броя деца, които напускат институциите – през 2006 г. настанените деца са
с 460 повече от напусналите.

-

Анализът на постигнатите резултати показва, че като цяло ефективността на
мерките за закрила не е достатъчно висока – повече деца постъпват в институции
отколкото ги напускат, темповете на извеждане на децата от институции са бавни и др.
Това се отнася в пълна степен и за децата с увреждания и децата от ромски произход.

Индикаторите за въздействие очертават следните тенденции и изводи:
-

Детската смъртност в България продължава да бъде сравнително висока. България
е на последно място от страните в ЕС по този показател, като стойностите му са
приблизително три пъти по-високи от целите за развитие на хилядолетието.

-

Броят на децата, обхванати в основната степен на образователната система
намалява. Съществуват сериозни проблеми с достъпа до образование и качеството
на образованието за децата от ромски произход и децата с увреждания.

-

За периода 2005-2006 г. регистрираните престъпления, извършени от младежи на
възраст 14 – 17 г., са намалели с 10%. Въпреки това обаче през 2006 г. България
остава на едно от първите места по този показател сред страните от централна и
източна Европа.

-

Като цяло, анализът на индикаторите за въздействие показва, че България изостава
значително от останалите страни членки на ЕС по отношение на гарантиране
правата на децата. Темповете на напредък са недостатъчни, а по отношение на децата,
обхванати от училище дори се забелязва влошаване на показателите. Децата с
увреждания и децата от ромски произход продължават да бъдат ощетени по
отношение на достъпа до качествено образование, до здравеопазване, живот в
общността и др.
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Заключителни изводи и препоръки
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-

На първо място, необходимо е да се преосмисли и промени политиката за закрила
на детето, така че да включва не само мерки, насочени към деца в риск, а към
защитаване и гарантиране на основните права на детето във всички сфери на
обществения живот за всички групи деца (ЗЗД, чл. 1, ал. 2).

-

В страната все още съществува тенденция да се разглежда закрилата на детето и
социалната работа по закрила най-вече като социално подпомагане. Това до голяма
степен е свързано с включването на ОЗД в структурата на АСП, чиято основна
функция е да изпълнява държавната политика в областта на социалното
подпомагане3. Необходимо е да се изгради разбиране, политика и
институционална рамка, която да отделя социалното подпомагане от закрилата
на детето и да насърчава позитивната политика за закрила на детето.

-

Практическата работа по закрила на детето е затруднена от недобрата координация
и сътрудничество между различните органи, които имат отношение към закрилата
на детето. Необходимо е да се разработят ефективни механизми на координация,
които да осигурят съгласуваност на действията. С промените в ЗЗД от 2009 г.
задачата за разработване на такъв „координационен механизъм за взаимодействие”
се възлага на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните
работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието,
министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на
здравеопазването и кметовете на общини.

-

Частична стъпка по посока подобряване на координацията и постигане на
съгласуваност на политиките по закрила на детето на местно ниво е извеждането на
комисиите за закрила на детето от структурата на АСП и преминаването им към
общините, въведено с промените в ЗЗД от 2009 г. (Чл. 20а, ал. 1). Макар и важна
обаче остава под въпрос доколко тази промяна ще е достатъчна за осигуряване на
координираност на политиките на местно ниво.

-

Като част от мерките по закрила, развитието на социалните услуги на
територията на страната е хаотично и некоординирано като разчита основно на
инициативността и интереса на доставчиците. Това намалява значително ефекта на
предоставяните социални услуги и на работата за подобряване благосъстоянието на
детето на национално и местно ниво. Необходимо е да се обвърже развитието на
социалните услугите с анализ на проблемите и потребностите на место и
регионално ниво и с планове за развитие на услугите на местно и регионално ниво.

Устройствен правилник на АСП, Чл. 2, ал. 1.
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Необходимо е същевременно да се изработят механизми, които да гарантират
ангажираността и участието на общините в този процес. За целта биха могли да се
възложат координиращи функции на орган по закрилата на регионално ниво. В
настоящата ситуация това биха могли да бъдат единствено РДСП. Ако се вземе
предвид обаче направеният по-рано извод за необходимостта от отделяне на
системата за закрила от системата за социално подпомагане, би било по-логично да
се търсят други решения. При всички положения поемането на координиращи
функции от регионална институция би фокусирало дейностите по закрила на
детето и би подобрило взаимодействието между общините.
-

С оглед гарантиране на правата и подобряване на благосъстоянието на всички деца
е необходимо да се разшири значително спектъра от услуги за подкрепа на
семействата – например, услуги за бъдещи родители, за родители които учат или
работят и т.н. Едновременно с това е необходимо да се гарантира достъпа до тези
услуги за всички граждани на страната, без да се ограничава от наличие на риск,
равнище на доходи или други.

-

Анализът на статистическата информация показа, че няма съществено подобрение
в качеството на живот на децата с увреждания и децата от ромски произход.
Предприетите до момента мерки за извеждане от институции, достъп до
образование и т.н. не са достатъчно ефективни и тези деца продължават да бъдат
изолирани от връстниците си и изключени от живота на общността. Необходимо е
да се предприемат допълнителни целенасочени усилия за гарантиране спазването
на правата на децата с увреждания и децата от ромски произход.

-

По отношение на финансовите ресурси, необходимо е да се увеличи
финансирането за дейността на ОЗД с цел осигуряване на по-добри условия на
работа (достатъчно помещения с възможност за индивидуални срещи с клиенти,
достъп до телефон и транспорт през цялото време, техника и програмни продукти и
т.н) и съответно повишаване на ефективността на работата по закрила. Предлагаме
да се проучи и необходимостта от допълване и промяна на вида на отпусканите
средства за подкрепа на детето и семейството.

-

По отношение на човешките ресурси се налага извода, че ОЗД не разполагат с
достатъчно на брой и компетентни човешки ресурси, които да обезпечат
ефективната работа по закрила на детето. За това е необходимо да се предприемат
сериозни мерки от една страна за привличане на нови специалисти, а от друга, за
задържане на вече назначените служители. Тези мерки биха могли да включват
например създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността на
социалните работници със случаи, осигуряване на адекватно обучение на
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новопостъпилите специалисти, осигуряване на супервизия и възможност за текущо
обучение и развитие и т.н. Необходимо е да се разработи цялостна програма за
организационно развитие и развитие на човешките ресурси, която да адресира
проблемите в цялост, за да има ефект от предприетите мерки. В противен случай
съществува сериозен риск вложените ресурси да не доведат до очаквания ефект.
Дори и непрекъснато да се правят специализирани обучения за новопостъпилите
служители, ако натовареността не намалее и удовлетвореността от работата не се
увеличи, те скоро ще напуснат.
-

Необходимо е да се реорганизира териториалното разпределение на социалните
работници и да се обвърже с нуждите по места. Така ще се осигурят
необходимите човешки ресурси и ще се намали натоварването на социалните
работници.

-

Необходими са промени в институционалната рамка, които да адресират
изведените по-горе проблеми относно координацията на политиките и дейностите
по закрила, необходимостта от ясно отделяне на политиките по закрила от тези по
социално подпомагане и свързването й с гарантирането на правата на всички деца.
Настоящата оценка не може да се ангажира с конкретно предложение за
институционална рамка, тъй като за това е необходимо по-детайлно проучване и
анализ.

1. Въведение, цел на оценката, използвана методология
4.1

Въведение, цели и обхват на оценката

Законът за закрила на детето4 (ЗЗД) урежда правата, принципите и мерките за закрила на
детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на
дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в
такива дейности. ЗЗД е приет през 2000 г. и търпи 15 промени до настоящата оценка,
последната от която от февруари 2009 г.
Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за закрила на детето5 цели да
определи резултатите/последствията от приложението на закона и да идентифицира и оцени
4

Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.36
от 18 Април 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември
2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм.
ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20
Юли 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г.
5
От обхвата на оценката е частично изключена последната промяна от 20 февруари 2009 г. поради твърде краткия период на
прилагане, който не дава възможност за обективна оценка на произведените резултати и ефект.
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въздействията ex-post от действието на закона. В по-широк план, тя е опит да се установи
дали той е произвел планирания и желан ефект върху целевите групи, институциите и
цялостната среда в страната и дали реализираните въздействия биха могли да бъдат
дефинирани като пряко произтичащи от действието и прилагането на закона или само
частично обвързани с ефекта от прилагането на правните норми.
Последващата оценка се отнася към периода на действие на ЗЗД от януари 2005 до декември
2008 г. Началото на периода на оценка беше препоръчано от работната група поради
невъзможност от страна на ресорните ведомства да предоставят адекватна информация за
програмния бюджет на МТСП за периода преди 2005 г. Крайният период е определен от
последните промени в закона. Поради факта, че последните промени на закона влизат в сила
през февруари 2009 г. групата по оценка прецени, че краткия период на действие на тези
промени до датата на настоящата оценка (по-малко от три месеца) не предоставя ясна
картина, подкрепена с достатъчно на брой и достоверни доказателства, за да бъдат същите
оценени. Тези промени обаче ще бъдат взимани предвид при оценката и ще бъде отчетена
степента, в която те адресират идентифицираните при анализа проблеми.
В идеалния случай, последващата (ex-post) оценка на регулацията е оценка на качеството и
ефективността на предварителната (ex-ante) оценка на въздействието, оценяваща и отчитаща
непредвидени въздействия и странични ефекти, наред с тези, които са залегнали в
обосновката на приемането на регулацията в първоначалния й вид. Настоящата оценка,
обаче, поради липсата на предварителна оценка на закона, цели да определи единствено
въздействията на приетия закон и по този начин, да улесни както фактически подготовката на
предварителна оценка на бъдещи промени на ЗЗД, така и методологически извършването на
последващи оценки в бъдеще, като предостави пилотен опит в тази посока.

4.2

Използвана методология, процедурни въпроси и консултиране на заинтересовани
лица

В рамката на условията на заданието и встъпителния доклад, последващата оценка следва
указанията на Европейката комисия за извършване на оценка на въздействието (ОВ), въпреки
че последната е относима най-вече към предварителната оценка на въздействието.6
Методологията за последващата оценка съдържа следните процедурни стъпки:
Формиране на работна група с представители на заинтересованите институции за целите

6

Наръчникът на Европейската комисия в последната окончателна версия от януари 2009 г. е публикуван на
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm
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на оценката. Първоначално в работната група бяха включени само представители на МТСП –
дирекции „Демографска и семейна политика и равни възможности”, „Социална закрила и
социално включване” и „Политики и стратегии”. Естеството на оценявания закон обаче
наложи разширяване на състава на групата и впоследствие бяха включени представители на
още две институции – ДАЗД и АСП. Това беше продиктувано най-вече от факта, че ДАЗД и
АСП (чрез ДСП) са два от основните органи по закрила на детето. Поради естеството на
функциите, възложени им от закона, свързани с осъществяване на текущата практическа
дейност по закрила (ДСП) и контрол по спазване правата на детето (ДАЗД) двете институции
имат преки наблюдения по прилагането на закона и функциониране на системата за закрила
като цяло. Заедно с това те разполагат с подробна статистическа информация, необходима за
оценката на въздействието на ЗЗД.
Провеждане на заседания на работната група и фокусирани консултации със
заинтересованите страни с цел генериране на идеи, събиране на фактическа информация,
потвърждаване на хипотези и др. При консултациите бяха спазвани изискванията на
Минималните стандарти на ЕС за консултиране в процеса и докладването на ОВ –
СОМ(2002) 704. Срещите на работната група бяха проведени в периода 1 април, 2009 – 30
юни 2009 г. На първата среща участниците бяха запознати с методиката на работа по
последваща оценка на въздействието и бяха обсъдени процедурни въпроси, свързани с
работата на групата – привличане на нови членове, координация и провеждане на срещи,
вариант на закона, подлежащ на оценка. Дневният ред за срещите следваше стъпките на
провеждане на последваща оценка на въздействието – обсъждане на проблеми и дефиниране
на цели на закона, формулиране на индикатори за оценка на закона (индикатори за вложени
ресурси, продукт, резултат и въздействие), събиране и анализ на информация по
индикаторите, анализ на заинтересованите страни, подготовка и обсъждане на окончателен
доклад.
Събиране на данни/ информация. Аналитичното качество на оценката на въздействието
зависи изключително от качеството на използваните данни, в т.ч. от тяхната достоверност.
Тук е важно да се отбележи, че докладът използва основно данни и информация
предоставена от Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за
закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и налична на страницата на
Националния статистически институт. При разминаване на данните между различните
източници са използвани тези, предоставине от ДАЗД въз основа на информационните им
карти, тъй като ДАЗД отговаря за наблюдението и анализа на провеждането на националната
политика по закрила на детето. Тази информация беше допълнена от данни, съдържащи се в
писмения отговор на правителството на България на списъка с въпроси (CRC/C/BGR/Q/2),
подготвен от Комитета по правата на детето във връзка с коментарите по втория периодичен
доклад на България (CRC/C/BGR/2). Допълнителна информация относно специфични

12

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

въпроси, свързани с образованието в България беше получена от доклада на ПРООН за
България по изпълнението на целите на хилядолетието за развитие7, както и от изследване по
проект „Предотвратяване на отпадането от училище в България“, изпълняван от
Министерство на образоването и науката с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ8. Важен
източник на информация, позволяваща сравняване на България с други страни, беше базата
данни TransMONEE, създадена по проект на УНИЦЕФ и съдържаща информация за децата в
централна и източна Европа и Общността на независимите държави, както и докладът на
УНИЦЕФ „Положението на децата по света, 2009”.
Пропорционален анализ – насочен към определяне на вероятните въздействия на закона
(„принцип на пропорционалния анализ”). Дефинирането на количествени индикатори и
стойности за измерване на въздействието е повлияно в значителна степен от обхвата на
регулацията, значимостта на очакваните ефекти, както и от спецификата на съответния
сектор. Настоящата оценка на Закона за закрила на детето анализира последващо въздействие
в сфера, която е обект на разнообразни интервенции, различни по вид, обхват и значимост.
През последните години закрилата на детето е един от приоритетите в националната
политика, което е свързано с провеждането на множество програми и мерки за подобряване
благосъстоянието на децата. Поради това е изключително трудно да се определи дали и каква
част от наблюдаваните и оценени въздействия са се случили конкретно в резултат и именно
поради ЗЗД. Независимо от усилията за конкретизиране на ефектите, изводите относно
въздействието на закона ще притежават винаги характеристиките на относителност.
Не на последно място, част от трудностите в процеса на последващата оценка на ЗЗД се
дължат на липсата на предварителна оценка на закона. Добрата практика предполага
индикаторите за измерване на напредъка от регулацията да бъдат дефинирани именно в хода
на предварителната оценка и в последствие да бъдат използвани при последваща оценка. В
настоящия случай обаче такива индикатори бяха конструирани последващо. Основният
проблем при такъв подход, при който „със задна дата” се създава система за ex-post оценка, е
липсата на базови (изходни) стойности на индикаторите за оценка.
Изготвяне на доклад за оценка на въздействието, който описва процеса на работа и
представя направените изводи. Докладът е структуриран съгласно формата, препоръчан в
Наръчника на Европейската комисия за оценка на въздействието, който следва аналитичните
стъпки на ОВ.

Методологически подход
ПРООН (2008) Цели на хилядолетието за развитие – 2008. България.София: ПРООН
Нончев, А., Мондон, П., Донкова, М., Миленкова, В., Стракова, Л., Русева, Р. (2006) Причини
за отпадане на децата от училище в България

7
8
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Оценката на въздействието на ЗЗД в периода 2005 – 2008 не се извършва във вакуум,
изолирано от проблематиката на концептуалните промени в материята и схващанията за
правата на детето, формите и процедурите на осиновяване, отглеждане в семейна среда, право
на изслушване и др., предизвикани от ратификацията от страна на България на редица
международни конвенции и промени в други закони, регламентиращи същите или сходни
обществени отношения (например ГПК или СК). Въздействията на закона поради това ще се
анализират на фона на динамиката на промените.
Оценката на въздействието на ЗЗД с оглед на формулираните негови основни, специфични и
оперативни цели се извършва в съответствие с пет утвърдени международни критерии за
оценка: релевантност, ефикасност, ефективност, дългосрочно въздействие и устойчивост. На
тази база са формулирани индикатори за извършване на оценката за всяко ниво на целите.
Евентуалната промяна на законовата рамка за закрила на правата на детето с цел гарантиране
спазване на фундаменталните права и закрила на основните интереси на децата ще стъпи
върху резултатите от идентифицираните въздействия. Последните ще дадат основата за нови
законодателни решения за подобряване на правната и институционална рамка за закрила
правата на детето.

2. Цели на закона и заинтересовани страни
4.1

Цели

Макар и Законът за закрила на детето (редакция от ДВ. бр.69 от 5 Август 2008 г.) да не
дефинира експлицитно своите основни цели, те се съдържат в него и могат да бъдат изведени.
За целта на оценката се формулират три (групи) цели в зависимост от нивото им на
конкретност и обхват – общи, специфични и оперативни. Оперативните цели се отнасят към
конкретните продукти, които се очакват от регулаторната интервенция. Специфичните цели
отпращат към очакваните непосредствени резултати от интервенцията за основните целеви
групи. Общите цели се отнасят за очакваните средносрочните и дългосрочни въздействия от
интервенцията.

Обща цел
Гарантиране на основните права на детето във всички сфери на обществения живот и за
всички деца посредством осигуряване на подходяща икономическа, социална и културна
среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

Специфични цели

14

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

Осигуряване на ефективна закрила на детето.

Оперативни цели
•
•
•
•

Регламентиране на мерките за закрила на детето
Регламентиране на институционалната рамка за закрила на детето
Регламентиране на лицензионни механизми
Регламентиране на контролни механизми

4.2

Инструменти за постигане на целите

За постигане на горепосочените цели, Законът за закрила на детето регламентира
обществените отношения, свързани гарантиране на спазването на фундаменталните права и
закрила на основните интереси на децата в България, както следва:
•

Установява основните принципи, на които се основава закрилата на детето в
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето: отглеждане на детето в
семейна среда, зачитане и уважаване на личността на детето, осигуряване на найдобрия интерес на детето и др. (чл. 3)

•

Регламентира мерките за закрила на детето в съответствие с дефинираните основни
принципи. Поставя акцент върху мерките за закрила в семейна среда, а настаняването
в специализирани институции се разглежда като крайна мярка, която се извършва
само, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в семейна среда (Чл.
35, ал. 2).

•

Разписва основанията при които се прилага полицейска закрила като спешна мярка –
когато детето е обект на престъпление или има опасност да бъда въвлечено в
престъпление, когато има опасност за живота или здравето му, когато е изгубено или в
безпомощно състояние и когато а останало без надзор. Регламентира срока, за който
детето може да е под полицейска закрила, както и основните мерки на закрила.

•

Регламентира процедурите на изслушване и консултиране при участие на дете в
административни или съдебни производства, по които се засягат негови права или
интереси, с цел гарантиране спазването правата на детето при участие в процедури
(Чл. 15).

•

Урежда производствата за връщане на дете или за упражняване на правото на лични
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отношения по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното
отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана от България
през 2003 г.
•

Регламентира правилата за признаване и допускане на изпълнение на решение на
чуждестранен съд или на друг чуждестранен орган за упражняване на родителски
права и за възстановяване упражняването на родителски права при неправомерно
прехвърляне на дете, основаващо се на Европейската конвенция за признаване и
изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване
упражняването на родителските права от 1980 г., съставена в Люксембург на 20 май
1980 г. и ратифицирана от България през 2003 г.

•

Регламентира ключови елементи на провеждане на държавната политика в областта на
закрила на детето по нива и функции като определя органите по закрила и разписва
правомощията на председателя на ДАЗД и дирекция „Социално подпомагане” (чл. 17,
17а, 20 и 22).

•

Урежда статута и състава на Националния съвет за закрила на детето и Комисиите за
закрила на детето като консултативни органи на национално и местно ниво, в които
участват както представители на институции, така и на гражданския сектор,
представен от неправителствени организации, които работят в сферата на закрила на
детето.

•

Урежда условията и реда за издаване на сертификат на физически и юридически лица
за предоставяне на услуги за деца, основанията за отнемане на лиценза и процедурата
за обжалване. За предоставянето на услуги за деца лицата, лицензирани по ЗЗД, е
необходимо да бъдат регистрирани и в регистъра на доставчиците на социални услуги
към АСП.

•

Регламентира отговорностите по контрол в областта на закрилата на детето и
процедурата, която се следва при установяване на нарушения. Основно контрол се
осъществява по отношение на: качеството и ефективността на предприетите мерки,
качеството на предоставяните социални и по спазване правата на детето.

•

Урежда случаите, при които се налагат санкции по закона и размера на санкциите.

4.3

Заинтересовани страни

Граждани
-

деца
16
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-

родители
настойници
попечители
лица, полагащи грижи за отглеждането на дете
бъдещи родители, настойници, попечители

Публична власт
-

Министър на труда и социалната политика
Министър на здравеопазването
Министър на образованието и науката
Министър на правосъдието
Министър на външните работи
Министър на вътрешните работи
Министър на културата
Министър на финансите
Държавна агенция за младежта и спорта
Държавна агенция за закрила на детето
Агенция за социално подпомагане
Дирекции „Социално подпомагане”
Отдели за закрила на детето
Национален осигурителен институт
Национален статистически институти
Комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните към Министерския съвет
Националната комисия за борба с трафика на хора,
Националния съвет по наркотичните вещества
Национален съвет за закрила на детето
Съд, прокуратура и следствени служби;
Омбудсман на Република България
Местно самоуправление

Доставчици на социални услуги за деца и семейства
-

Лицензирани организации, регистрирани в регистъра на АСП, които предоставят
социални услуги за деца и семейства
Общини (в това число ДМСГД, ДДЛРГ и останалите специализирани институции на
общинска издръжка)
17

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

-

Организации, осъществяващи дейност по международно осиновяване.

Детски заведения
-

Ясли
Детски градини
Училища

Здравни и лечебни заведения
-

Болници
Медицински центрове
Диагностично-консултативни центрове
Центрове за първична помощ
Центрове за извънболнична специализирана помощ

Сдружения
-

Организации, чиято дейност е свързана със закрила на детето
Правозащитни организации
Родителски организации
Организации, които развиват извънучилищни дейности за деца – школи, кръжоци,
клубове и т.н.
Национално сдружение на общините в Република България
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3. Индикатори

Ниво на целите

Цели

Вид на
индикатора
Индикатори
за
вложени ресурси

Осигуряват
информация
за
финансовите,
материални,
човешки и други
ресурси,
необходими
за
осъществяване на
закона.

•
•
Оперативни
•

Регламентиране на мерките
закрила на детето
Регламентиране
институционалната рамка
закрила на детето
Регламентиране на механизъм

за
на
за
за

Индикатори
за
създаден продукт
Свързани са с
конкретния
продукт,
който

Индикатори за последваща оценка на Закона за закрила на детето
•

Бюджет за обезпечаване на дейността (заплати, материална база, обучения
и т.н.) на:
o МТСП (релевантни дирекции);
o ДАЗД;
o АСП (дирекция „Закрила на детето” и отделите за закрила на
детето)
• Бюджет за предоставяне на средства за подкрепа на детето и семейството
• Средства, изразходени за подкрепа на детето и семейството
• Бюджет по програми:
- за административни и обслужващи администрирането дейности
- за изпълнение на дейностите
• Бюджет за финансиране на делегирани социални услуги в общността (по
видове)
• Бюджет за издръжка на специализирани институции за деца (по видове)
• Персонал на
o МТСП (релевантни дирекции);
o ДАЗД;
o АСП (дирекция „Закрила на детето” и отделите за закрила на
детето)
• Персонал на специализираните институции.
• Брой активни случай, по които работи един социален работник
• Размер на предвидените в общинските бюджети средства за извършване
на дейности за закрила на детето
• Персонал на общините, ангажиран в дейности за закрила на детето.
• Разходи от страна на физическите и юридически лица за лицензиране по
закона
• Разходи на администрацията за лицензиране по закона
Мерки
• Брой случаи, към които са предприети мерки за закрила по чл. 23 от ЗЗД
• Брой случай, по които, по които е работено през годината
• Брой реинтегрирани деца в биологичното семейство
• Брой деца, настанени при роднини или близки
• Брой деца, настанени в приемни семейства
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Ниво на целите
цели

Цели

•

лицензиране
Регламентиране на механизъм за
контрол

Вид на
индикатора

Индикатори за последваща оценка на Закона за закрила на детето

интервенцията се
очаква
да
генерира
(произведе).

•
•
•
•
•
•
•

Брой осиновени деца
Брой деца, настанени в институции
Брой предотвратени изоставяния
Брой деца, получили полицейска закрила
Брой деца, получили закрила срещу насилие
Брой деца с изявени дарби,
Брой деца с изявени дарби, получили финансова подкрепа

Социални услуги
• Брой разкрити нови социални услуги в общността за семейства и деца в
риск (по видове)
• Капацитет на съществуващите социални услуги за деца
• Брой издадени направления за ползване на социални услуги
• Брой семейства и деца в риск, които ползват алтернативни социални
услуги в общността (по видове)
Доставчици на социални услуги за деца
• Брой постъпили заявления за лицензиране
• Брой издадени лицензи
• Брой отказани лицензи
• Брой отнети лицензи
Контрол
• Общ брой проверки
• Брой повторни проверки
• Брой проверки относно спазване на критериите и стандартите за социални
услуги за деца (планови и по сигнал)
• Брой проверки за спазване на правата на детето (планови и по сигнал)

Индикатори

за

Институции за закрила на детето
• Национален съвет за закрила на детето – брой членове, брой заседания,
брой консултирани документи
• Детски съвет към Националния съвет за закрила на детето – брой членове,
брой заседания, брой консултирани политики в сферата на закрилата на
детето
• Брой специализирани институции за деца
• Брой деца, постъпили в институции
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Ниво на целите
Специфични
цели

Цели
Осигуряване на (ефективна) закрила
на детето

Вид на
индикатора

Индикатори за последваща оценка на Закона за закрила на детето

получен
непосредствен
ефект (резултат)
Представят
непосредствените
резултати
(ефекти)
от
интервенцията за
съответните
преки
адресати
(целеви групи).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Общи цели

Гарантиране на основните права на
детето
във
всички
сфери
на
обществения живот и за всички деца
посредством
осигуряване
на
подходяща икономическа, социална и
културна среда, образование, свобода
на възгледите и сигурност.

Индикатори
въздействие

за

Представят
средносрочните и
дългосрочни
последици
(въздействия) от
интервенцията за
преки
адресати
(целеви групи) и
“трети страни” (в
т.ч.
непредвидени).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брой деца, напуснали институциите
Брой деца в институции спрямо броя на детското население
Брой деца, настанени в институции, по видове институции
Брой деца от ромски произход в институции
Брой деца с увреждания в институции
Брой деца, за които е осигурена семейна среда (в резултат на превенция на
изоставянето, реинтеграция, настаняване при близки и роднини или в
приемно семейство и осиновяване)
o Брой деца с увреждания, за които е осигурена семейна среда
o Брой деца от ромски произход, за които е осигурена семейна
среда
Брой деца, чиито настанявания са неуспешни (прекратени настанявания в
биологичното семейство, при близки и роднини, в приемно семейство и
осиновяване) и те са върнати в институция
% организации/институции, в които са установени нарушения на
качеството на предоставените социални услуги спрямо броя проверени
Брой издадени задължителни предписания и препоръки за подобряване на
качеството на предоставените социални услуги
% изпълнени предписания за подобряване на качеството на
предоставените социални услуги (брой изпълнени спрямо брой издадени
предписания)
% организации / институции с установени нарушения на правата на деца
спрямо броя проверени организации
% изпълнени предписания по отношение правата на децата (брой
изпълнени спрямо брой издадени предписания)
Място на България по отношение на нива на детска смъртност (за деца до
5 г. и до 1 г.)
% население, обхванато от оббразователната система
Брой деца с увреждания в специални училища
Място на България по отношение на индекс на детска престъпност
Място на България по отношение на броя издадени присъди на малолетни
и непълнолетни.
Брой арести на лица, извършили насилие или злоупотреба с права над
малолетни и непълнолетни
Брой деца, жертви на престъпления
Брой деца, жертви на насилие и експлоатация
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4. Оценка на въздействието
4.1

Индикатори9 за вложени ресурси
Индикатори за вложени ресурси
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

858 886

1 041 593

1 582 444

1 294 781

Бюджет по програми (по отчет, в
хиляди)10:

36 084

38 401

32 597

28 589

o ведомствени разходи

13 640

11 741

10 864

9 885

o администрирани разходи

22 444

26 660

21 733

18 704

Средства, предвидени за подкрепа на
детето и семейството (в хиляди)

1 000

1 000

6 000

6 000

Бюджет на релевантни дирекции в
МТСП (за заплати, материална база,
обучения и т.н.)
Бюджет на ДАЗД (възнаграждения,
осигуровки, издръжка и капиталови
разходи)
Бюджет на АСП
o дирекция „Закрила на детето”
o отделите за закрила на детето

9

Индикатор - показател за актуалната ситуация. Индикаторите могат да бъдат количествени или качествени,
като количествените индикатори предоставят обективни измерители, които се нюансират и обясняват чрез
качествените индикатори. Количествено определени показатели/цели - количествено изразените и заложени в
проекта на регулацията цели или показатели, чиито фиксирани нива, трябва да бъдат постигнати в рамките на
даден период от време
10

Информацията е от годишните отчети на МТСП. Включва програми „Закрила на децата чрез преход от
институционална грижа към алтернативни грижи в семейната среда” и „Национална програма за по-пълно
обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”.
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Индикатори за вложени ресурси
Стойност
Индикатор
Средства, изразходвани за подкрепа на
детето и семейството (в хиляди)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

3 055

4 043

4 587

5 243

Бюджет за финансиране на делегирани
социални услуги в общността (в
хиляди)11
o дневен център за деца с увреждания

9457,1

o дневен център за деца с
увреждания – седмична грижа

203,1

o център за обществена подкрепа

3049,5

o звено „Майка и бебе”

567,6

o приют

434,2

o център за работа с деца на улицата

1056,1

o кризисен център

518,3

o център за настаняване от семеен
тип

193,5

Бюджет
за
издръжка
на
специализирани институции за деца (в
хиляди)
o ДМСГД
o ДДРЛГ от 3 до 7 г.

9783,2

o ДДЛРГ от 1 до 12 клас

25961,0
786,9

o домове за деца с физически
увреждания

11 Данните са предоставени от АСП и се основават на единните разходни стандарти за финансиране на
делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2008 г. Тъй като единните стандарти са
въведени от 2008 г., данни за предходните години не са налични.
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Индикатори за вложени ресурси
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.
11681,6

o домове за деца с умствена
изостаналост
Персонал на
дирекции)

МТСП

(релевантни

Персонал на ДАЗД (щатни бройки)

82

100

100

763

817

724

100

Персонал на АСП
o дирекция „Закрила на детето”
o отдели за закрила на детето12
Персонал
институции

на

специализираните

Брой активни случаи на социален
работник

6212
32

39

(минимум – 4,
максимум – 72)

(минимум – 15,
максимум – 70)

50

50

Размер на предвидените в общинските
бюджети средства за извършване на
дейности за закрила на детето
Персонал на общините, ангажиран в
дейности за закрила на детето
Разходи от страна на физическите и
юридически лица за лицензиране по
закона (такса за издаване или
подновяване на лиценз)
Разходи на администрацията
лицензиране по закона

12

50

за

По информация от годишните отчети на ДАЗД.
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Човешки ресурси
-

Отделите за закрила на детето, като част от ДСП, са органът, който осъществява
текущата практическа дейност по закрилата на детето на местно ниво. На практика,
обикновено те осъществяват първия контакт с децата и семействата и координират
работата по случаи като си взаимодействат с множество различни институции.
Техните отговорности и натоварване са изключително големи и за това е
изключително необходимо да бъдат обезпечени с необходимите ресурси – човешки,
финансови, материални и технически (обучения, супервизия и т.н.)..

-

От създаването на ОЗД до 2006 г. се наблюдава устойчива тенденция на нарастване
на броя на служителите в тях. Така за периода 2003 – 2006 броят на работещите в
отделите се е увеличил с 25% - от 650 на 817 човека.

-

През 2007 г. обаче има рязка промяна в тази тенденция – броят на служителите в
ОЗД намалява с 11% и в края на 2007 те са 724 човека. Това засяга всички
специалисти в отделите – както социалните работници, така и юристите и психолозите.
Най-голямо е намалението на социалните работници – с 4%, юристите са намалели с
2%, а психолозите с 0,3. Отливът на специалисти се дължи отчасти на промените в
устройствения правилник на АСП, влезли в сила в средата на 2006 г. На практика те се
изразяват в намаляване на броя ДСП, и респективно на ОЗД, от 272 на 148, в резултат
от преструктуриране – обединяване на съществуващи дирекции. Тези промени
допълнително затрудняват работата на служителите, които следва занапред да
отговарят за повече деца, разположени на по-голяма територия и при наличие на
ограничени финансови ресурси за транспорт и комуникации.

-

Броят и разпределението на служителите в ОЗД на територията на страната не са
обвързани с нуждите по места. Броят служители спрямо брой детско население по
общини варира значително – от един служител за 496 деца за област София до един
служител за 4303 деца в област Силистра.

-

Натовареността на служителите в ОЗД е прекалено голяма и се наблюдава трайна
тенденция към нарастване. Това е следствие от намаляването на броя на работещите в
отделите, което води до увеличаване на броя деца, за които отговаря един социален
работник, както и на броя активни случаи. На някои места се наблюдава дори
удвояване на броя случаи през 2007 г. в сравнение с 2006 г. От друга страна това се
дължи на непрестанно увеличаващите се ангажименти и отговорности на служителите
от ОЗД в резултат от разширяване на спектъра от социални услуги, въвеждане на
изискване за участие в заседания на местните КБППМН и изготвяне на социална
оценка на случаите и други подобни.

25

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

-

Съвместяването на различни функции от един специалист влияе негативно върху
качеството на работата. През 2006 г. в приблизително 23 % от отделите е назначен
само един служител, а в 30 % има по двама служители. Това налага един служител да
изпълнява функциите на различни специалисти – социален работник, психолог, юрист
– без обаче да има необходимата за това компетентност.

-

Прави впечатление, че човешките ресурси в системата на специализираните
институции са в пъти повече от ресурсите, с които разполагат отделите за закрила
на детето. През 2006 в специализирани институции са работили 6212 човека, които са
полагали грижи за 8600 деца, докато за същия период в ОЗД 817 човека са отговаряли
за 1 420 810 деца. Така на практика държавата продължава да подкрепя
специализираните институции в по-голяма степен, отколкото семействата.

Финансови ресурси

13

-

Финансовите ресурси за обезпечаване на работата на ОЗД са крайно недостатъчни.
Съществуват сериозни проблеми с материално-техническата база – липса на
достатъчно компютри, помещения, програмни продукти и т.н., както и множество
ограничения – по отношение на телефонни разговори, финансиране на посещения по
домовете и др. Всичко това затруднява работата на служителите и намалява
значително ефективността на дейностите по закрила, осъществявани от отделите.

-

Средствата, отпускани за подкрепа на детето и семейството, по силата на чл. 44,
ал. 2, са се увеличили значително – от 1 млн. през 2005 г. и 2006 г. на 6 млн. през 2007
г. и 2008 г. Това включва средства, отпускани еднократно или месечно за превенция на
изоставянето, за реинтеграция, за деца, настанени при роднини или близки и за деца,
настанени в приемни семейства. Въпреки това в докладите на ДАЗД се посочва, че
тези средства не са достатъчни, тъй като „във вида, в който се отпускат до сега
помощите по ППЗЗД не могат да осигурят изпълнението на дейности, свързани с
работата по различни случаи, при които съществуват нужди от финансиране, които
законът не е предвидил”13.

-

През 2005 и 2006 всички планирани средства за подкрепа на детето и семейството са
изразходвани. През 2007 и 2008 г. обаче има значителни остатъци – приблизително
1 400 000 за 2007 г. (или 23% от предвидените средства) и 511 000 за 2008 г. (9% от
предвидените средства). Тъй като не може да се каже, че нуждите от финансова
подкрепа на деца и семейства през този период са намалели трябва да се търси друго
обяснение за наличието на такива значителни остатъци. От една страна то може да се

ДАЗД, Доклад, 2008
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дължи на липсата на достатъчно човешки ресурси в ОЗД – недостатъчният брой
служители и прекомерната им натовареност ограничава възможностите им за
проактивна работа на терен. Заедно с това, може да се разглежда като индикация за
разминаване между реалните нужди на семействата и вида на отпусканите средства
(виж. цитирания по-горе коментар от отчет на ДАЗД). От трета страна, бавните
темпове с които се развива приемната грижа като цяло и професионалната приемна
грижа в частност, също допринасят за неразходването на част от предвидените за
подкрепа на детето и семейството средства.
-

4.2

Публичните кампании, осъществявани от ДАЗД – например, свързани с насилието
срещу деца, децата на улицата и др. – са от съществено значение за подобряване на
ефективността на системата за закрила. Така например, забавянето в развитието на
приемната грижа в страната, отчасти се дължи и на липсата на целенасочена
информационна кампания на национално ниво. В този смисъл ДАЗД отчита
необходимост от осигуряване на повече финансови средства за организиране на
различни кампании и изработване на учебни и промоционни материали14.

Индикатори за създаден продукт

Индикатори за създаден продукт
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г

46 329

51 708

51 888

26 366

27 576

28 430

Мерки
Общ брой случаи (семейства), към
които са предприети мерки за
закрила по чл. 23 от ЗЗД

45 171

Брой случаи (стари и нови), по
които е работено през годината15:
o реинтеграция16

3731

2653

2505

2397

o превенция на изоставянето

5615

3877

3616

3102

14

Доклад 2008 г.
По данни от информационните карти на ДАЗД.
16
Статистиката за брой случаи на реинтеграция и настаняване при близки и роднини, по които е работено през
годината е на АСП.
15
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Индикатори за създаден продукт
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г
1104

Брой (успешно) реинтегрирани деца
в биологичното семейство17

2488

1509

1296

Брой деца, настанени при роднини
или близки18

1755

1955

1699

Брой деца, настанени в приемни
семейства19

29

39

82

Брой осиновени деца

642

634

708

674

Брой деца, настанени в институции
от ДСП

4004

3523

2616

2799

Брой предотвратени изоставяния20

2392

2042

1721

1335

Брой деца, получили полицейска
закрила

594

628

544

521

1429

1742

1593

8

19

19

Брой деца, получили закрила срещу
насилие

1740

1602

Социални услуги
Брой разкрити нови социални
услуги в общността за семейства и
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17

По данни от информационните карти на ДАЗД. Данните, предоставени от АСП се разминават с данните на
ДАЗД и са, както следва: през 2005 г. реинтегрираните в биологичното семейство деца са 1561, през 2006 г. –
886, през 2007 г. – 1332 и през 2008 г – 1427. Данните бяха интерпретирани в контекста на констатирани
наследени тежки случаи, при които реинтеграцията не може да бъде постигната с мерките по ЗЗД.
18
По данни от информационните карти на ДАЗД. Данните, предоставени от АСП се разминават с данните на
ДАЗД и са както следва: през 2005 г. при близки и роднини са настанени 1620 деца, през 2006 г. – 1308, през
2007 г. – 1230 и през 2008 г – 1296.
19
По данни от отчетите на ДАЗД.
20
По данни от информационните карти на ДАЗД. Данните, предоставени от АСП се разминават с данните на
ДАЗД и са както следва: през 2005 г. успешно предотвратените изоставяния на деца са 2477, през 2006 – 897,
през 2007 – 1503 и през 2008 – 1218.
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Индикатори за създаден продукт
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г

5

9

13

деца в риск (по видове)
o дневен център за деца и младежи
с увреждания

6

o приют за безнадзорни деца

2

1

o дом за временно настаняване на
безнадзорни деца и деца в риск

2

o център за работа с деца на
улицата

1

o приют за безнадзорни деца,

1

1

2

o център за обществена подкрепа

3

14

o звено „Майка и бебе”

2

o кризисен център

3

3

o център за настаняване от семеен
тип

1

5

3957

5084

o комплекс за социални услуги за
деца и семейства
Капацитет
на
социални услуги

10

съществуващите

Брой издадени направления
ползване на социални услуги

за

1733

3332

Брой семейства и деца в риск, които
ползват алтернативни социални
услуги в общността (по видове)
Доставчици на социални услуги за деца
Брой постъпили
лицензиране

заявления

за

61

Брой издадени лицензи

48

Брой отказани лицензи

4

114
84

87

98

13

12
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Индикатори за създаден продукт
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2008 г

2007 г.

Брой отнети лицензи

3

Контрол
Общ брой проверки

63

149

Брой повторни проверки

144

312

31

23

Брой проверки относно спазване на
критериите и стандартите за
социални услуги за деца:

28

77

74

203

o брой планови проверки

23

68

57

193

o брой проверки по сигнал

5

9

17

10

Брой проверки относно спазване
правата на детето:

35

72

70

119

-

-

-

24

35

72

70

95

o брой планови проверки
o брой проверки по сигнал

Мерки за закрила
-

Наблюдава се устойчиво увеличение на общия брой случаи, към които са предприети
мерки за закрила по чл. 2321 – от 45 171 през 2005 до 51 888 през 2008 г. Това вероятно
е свързано с повишаване на информираността и доверието на гражданите в ОЗД и с
утвърждаването на отделите по места като институции, отговорни за практическата
дейност по закрилата на детето.

-

До 2007 г. устойчиво намалява броят на децата, настанени от ДСП в институции – от
4004 през 2005 г. на 2616 през 2007 г., или – наблюдава се намаление с 35 %. Тревожен
е фактът обаче, че през 2008 г. тази тенденция се променя и броя на децата,
настанени през годината в институции, нараства със 7 %. Необходимо е спешно да

21

Включва набор от мерки за закрила в семейна среда, като: осигуряване на педагогическа, психологическа и
правна помощ на родители, консултиране и информиране на детето, насочване към подходящи социални услуги
в общността, социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и
кризи в отношенията и др.

30

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

се анализират причините за тази промяна, за да се предотврати продължаването на
тази тенденция и през 2009 г.
-

Трайни положителни тенденции на увеличаване на броя успешни случаи има само по
отношение на настаняването в приемно семейство – 183% увеличение за периода
2005-2007. Въпреки това съществено увеличение обаче броят деца, настанени в
приемни семейства през 2007 г. е едва 82. Необходимо е тази мярка, както и
осиновяването, да се развиват по-интензивно, за да могат да се превърнат в реална
алтернатива на институционализирането.

-

Слабата тенденция на увеличаване на броя осиновени деца през последните две
години (12% увеличение за периода 2006-2007) е прекъсната и през 2008 г. отново има
спад. Заедно с това трябва да се има предвид, че осиновените през 2007 г. деца са едва
708, при положение, че има 232822 регистрирани в регистъра бъдещи осиновители.
Вероятна причина за това е тромавата процедура по изясняване на гражданския статус
на децата, настанени в институциите. С измененията на процедурата по осиновянане и
режима на родителските права в СК се адресират тези проблеми и се очаква
съществено повишаване на броя на осиновените деца.

-

Необходимо е да се отбележи и съществения спад в брой успешни случаи на
предотвратяване на изоставянето и реинтегриране в биологичното семейство..
Броят успешно предотвратени изоставяния намалява устойчиво и през 2008 г. е с 44%
по-малък спрямо 2005 г., което отразява общия спад в броя случаи на превенция на
изоставянето (44%). Броят успешни случаи на реинтеграция обаче също намалява
устойчиво с
56% за същия период. Това намаление надхвърля значително
намалението на броя случаи на реинтеграция, по които се работи, което е 36%.

-

При анализа на тенденциите в прилагането на мерките за закрила на детето безспорно
трябва да се има предвид намаляването на броя на детското население в страната. То
обаче е твърде незначително (2% за 2006 – 2007 г.), за да причини или обясни спада
или бавния напредък в някои от предоставяните мерки. Едно от възможните обяснения
е свързано с проблемите в организацията на работа и управлението на човешките
ресурси на ОЗД, които очертахме по-горе – прекалено голямо натоварване, липса на
супервизия и текущо обучение и подкрепа, сериозни ограничения в наличните ресурси
и т.н. Друго обяснение, предимно по отношение на намаляването на броя случаи и
броя успешни случаи на реинтеграция и настаняване при близки и роднини може да се
търси в продължителния престой в институции на голяма част от децата, което е

22

Данните са от писмения отговор на правителството на България на списъка с въпроси (CRC/C/BGR/Q/2),
подготвен от Комитета по правата на детето във връзка с коментарите по втория периодичен доклад на България
(CRC/C/BGR/2).
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задълбочило откъсването от семейството и съответно затруднява работата по
реинтеграция. Необходимо е да се анализира и връзката между темповете на развитие
на приемната грижа (и професионалната приемна грижа в частност) и другите мерки за
подкрепа на детето и семейството. За по-пълно идентифициране на причините обаче е
необходимо допълнително проучване и анализ.
-

За успеха на мерките за закрила на детето важно значение има взаимодействието на
ОЗД с други институции и организации. Положителното в този аспект е, че като цяло
малка част от ОЗД (около15%) заявяват, че имат проблеми във взаимодействието си с
институции. Притеснителното обаче е, че този процент остава относително постоянен
от 2004 до 2007 г., което на практика означава, че няма напредък, че проблемите не са
адресирани, въпреки че се познават.

Социални услуги и доставчици на социални услуги
-

Непрекъснато се разширява спектърът от услуги за деца и семейства, предоставяни
в общността. За периода от 2005 до 2008 г. са регламентирани 5 нови вида услуги в
общността за деца и семейства – център за обществена подкрепа, звено «Майка и
бебе», център за настаняване от семеен тип, професионална приемна грижа, център за
работа с деца на улицата,.

-

Увеличава се и броят и капацитетът за предоставяне на услуги в общността за деца
и семейства. Докато през 2008 г. са били разкрити 8 нови услуги, през 2006 и 2007 те
са 19, а през 2008 – 38.

-

Въпреки непрестанното развитие на социалните услуги обаче броят и капацитетът
за предоставяне на услуги остават недостатъчни, за да се отговори на
съществуващите потребности. Продължава да съществува и остра необходимост от
разкриване на нови видове услуги, които да подкрепят позитивното родителство –
например услуги за подкрепа на семейството, като услуги за бъдещи родители, за
учащи или работещи родители, за родители на деца с увреждания и др.

-

Непрестанно нараства и броят на издадените направления за социални услуги – 128%
увеличение за периода 2005-2007 г.. Основният бум в броя на издадени направления –
почти 100% увеличение – е през 2006 г. и е свързан със създаването на новите
КСУДС. Този факт още веднъж показва продължаващата остра необходимост от
социални услуги.

-

Интересът към предоставянето на услуги за деца нараства непрестанно – броят на
постъпилите заявления за лицензиране и на издадените лицензи се е увеличил почти
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двойно от 2005 до 2008 г.

Контрол по спазване правата на детето и по НКССУД
-

Изискването за лицензиране и регистрация на доставчиците на социални услуги е
свързано с необходимостта от осъществяване на по-голям контрол върху качеството на
предоставяните услуги – доколко съответстват на критериите и стандартите за
качество и доколко гарантират спазването на правата на децата. Контролът по спазване
правата на детето и по спазване на стандартите за качество на социалните услуги за
деца се осъществява от ДАЗД чрез планови проверки и проверки по сигнал. При
установяване на нарушения се издават задължителни предписания за отстраняването
им.

-

Все повече организации и институции биват проверявани за спазване правата на
децата и за изпълнение на изискванията на НКССУД. Общият брой проверки се
увеличава всяка година като през 2008 г. проверките са вече 312.

-

Успоредно с това обаче намалява броят на повторните проверки – от 31 през 2007 (22
% от проверките) на 23 през 2008 (7 % от проверките). Тази тенденция от една страна
не е обоснована, тъй като ДАЗД коментира, че основния проблем, с който се сблъсква
при повторните проверки е неспазването на предписанията23. В същото време
повторните проверки се обезсмислят при липсата на възможност за санкциониране на
организациите и институциите при неизпълнение на издадените задължителни
предписания.

-

Контролните функции на ДАЗД са недостатъчно ефективни, тъй като няма
нормативно регламентирани санкции за неизпълнение на задължителните
предписания. С промените в ЗЗД, приети през 2009 г., се търси решение на този
проблем, като се предвижда възможност за отнемане на лиценза в случай на
неизпълнение на задължителното предписание в срок (чл. 43д, т. 1). Тази промяна
обаче не засяга общините и общинските социални услуги, тъй като, съгласно закона,
от тях не се изисква лиценз. Друга мярка, която адресира проблема с неизпълнение на
предписанията, са предвидените в чл. 45, ал. 9 глоби или имуществени санкции.

Институционална рамка

23

ДАЗД, Доклад, 2007.
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Институции за закрила на детето
Национален съвет за закрила на
детето:
18

17

17

17

o брой заседания

-

3

3

3

o брой консултирани документи

-

4

-

-

o брой членове

28

28

28

28

o брой срещи

2

2

2

2

o брой членове

Детски съвет към Националния
съвет за закрила на детето

o брой консултирани политики в
сферата на закрилата на детето

-

Законът определя като органи по закрила на детето две основни институции – ДАЗД и
ДСП към АСП. ДСП са специализираният орган за провеждане на политиката за
закрила на детето в общината като в тях се създават отдели за закрила на детето. Тази
институционална организация е проблематична, тъй като предполага ограничаване
на политиката за закрила на детето единствено до деца в риск и социално
подпомагане.

-

Друг съществен проблем в настоящата институционална структура произтича от
двойното методическо ръководство на ОЗД. Като част от структурата на АСП
отделите получават методическа подкрепа от Агенцията. Заедно с това обаче ДАЗД
също дава методически указания на ОЗД (чл. 17а, т. 3).

-

Като регламентира Национален съвет за закрила на детето като орган за закрила с
консултативни функции, законът прави крачка към осигуряването на възможност за
участие на гражданския сектор в процесите на реформиране на грижата за деца.
Реални условия за това обаче се предоставят едва с промяната на ЗЗД от 2009, според
която проектите на нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с
правата на децата, се внасят в Министерския съвет след предварително становище от
Националния съвет за закрила на детето (чл. 18, ал. 2).

-

Съществен пропуск на закона е липсата на регламентация на отговорностите на
някои от основните органите по закрила – министърът на труда и социалната
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политика, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и науката,
министърът на здравеопазването, министърът на външните работи, министърът на
правосъдието и кметовете на общини24.
4.3

Индикатори за получен резултат25
Индикатори за получен резултат
Стойност

Индикатор

2006 г.

2007 г.

2008 г.

161

145

144

140

4148

3776

Брой деца напуснали институции

3401

3316

Брой деца в институции спрямо
броя на детското население

0,674

0,609

0,577

0,533

o в ДМСГД

1,095

0,990

0,956

0,839

o в ДДЛРГ

0,466

0,412

0,378

0,353

o в ДДМУИ/ДДУИ и ДДМФУСИ

0,111

0,104

0,101

0,097

2005 г.

Брой специализирани институции
за деца26
Брой деца, постъпили в институции

24

Този пропуск е адресиран с промените в ЗЗД от 2009 г. (Чл. 6а, ал. 4)

25

Работната група идентифицира и други индикатори за получен резултат, за които обаче не успяхме да съберем
данни, поради което не бяха използвани при оценката на въздействието на закона. Препоръчително е същите да
бъдат използвани в бъдещи ОВ, поради което ги посочваме по-долу:

Съотношение между брой организации/институции, в които са установени нарушения на качеството на
предоставените социални услуги спрямо броя проверени
Брой издадени задължителни предписания и препоръки за подобряване на качеството на предоставените
социални услуги
Съотношение между брой изпълнени предписания за подобряване на качеството на предоставените
социални услуги спрямо брой издадени предписания
Брой деца, чиито настанявания са прекратени и те са върнати в институции поради:
прекратено настаняване в биологичното семейство
прекратено настаняване при близки и роднини
прекратено настаняване в приемно семейство
прекратено осиновяване
26
Включва ДМСГД, ДДЛРГ, ДДМУИ/ДДУИ и ДДМФУСИ.
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Индикатори за получен резултат
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Брой деца, настанени в институции
(по видове институции)

9 776

8 653

8 019

7276

o ДМСГД общо

2 960

2743

2 715

2440

o ДДЛРГ общо

5 506

4 717

4 189

3797

o ДДМУИ/ДДУИ и ДДМФУСИ

1 310

1 193

1 115

1039

Брой деца от ромски произход в
институции27

4212 (43%)28

4086 (47%)

3771 (47%)

o ДМСГС

1380 (47%)

1446 (53%)

1410 (52%)

o ДДЛРГ

2429 (44%)

2272 (48%)

2006 (48%)

o ДДМУИ/ДДУИ и ДДМФУСИ

403 (30%)

368 (31%)

355 (32%)

3755 (43%)

3546 (44%)

o ДДМУИ/ДДУИ и ДДМФУСИ

1193

1115

o ДМСГС

1260

1315

o ДДЛРГ

1302

1116

Брой деца, за които е осигурена
семейна среда (в резултат на
превенция на изоставянето,
реинтеграция, настаняване при
близки и роднини или в приемно
семейство)

5581

5506

Брой деца с увреждания в
институции

4987

o
o

27

Данните са от писмения отговор на правителството на България на списъка с въпроси (CRC/C/BGR/Q/2),
подготвен от Комитета по правата на детето във връзка с коментарите по втория периодичен доклад на България
(CRC/C/BGR/2).
28
Процент на децата от ромски произход от всички деца, настанени в институции.
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Индикатори за получен резултат
Стойност
Индикатор

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

o
o
o
o

% изпълнени предписания за
подобряване на качеството на
предоставените социални услуги
(брой изпълнени спрямо брой
издадени предписания)

-

През периода на оценката се забелязва устойчива тенденция на намаляване на броя
специализирани институции и на децата, настанени в тях. С 25% по-малко са децата
в специализирани институции през 2008 г. спрямо 2005 г. Въпреки това броят на
децата в институции остава сравнително висок, а темповете на намаляване са
незадоволителни. Причините за това са комплексни – проблеми в ефективността на
мерките по закрила, затруднения в координацията на дейностите по закрила на
национално и местно ниво, недостатъчно ресурсно осигуряване и т.н.

-

Въпреки общата тенденция за намаляване на броя институционализирани деца
(включително намаляване на броя на институционализираните деца от ромски
произход) се наблюдава увеличаване на процента на деца от ромски произход в
специализирани институции. От 2005 г. до 2007 г. техният процент е нараснал от 43 %
на 47 %, като 52% от децата в ДМСГД през 2007 г. са от ромски произход.

-

Тревожно висок остава и броят на децата с увреждания с специализирани
институции. През 2006 г. те са приблизително 43% от всички институционализирани
деца (включва децата, настанени в домове за деца с увреждания, както и тези в
ДМСГД и ДДЛРГ), а през 2007 г. този процент се увеличава до 44 %.

37

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

4.4

-

Все още висок остава процентът на децата, които постъпват в институция направо
от родилното отделение – 57 % от общия брой настанявани в специализирани
институции през 2006 г. Това показва остра необходимост от подкрепящи услуги за
бъдещи майки и предприемането на по-активни и целенасочени действия за превенция
на изоставянето.

-

Прави впечатление и, че броят деца настанени в институции продължава да бъде поголям от броя деца, които напускат институциите – през 2006 г. настанените деца са
с 460 повече от напусналите.

-

Анализът на постигнатите резултати показва, че като цяло ефективността на
мерките за закрила не е достатъчно висока – повече деца постъпват в институции
отколкото ги напускат, темповете на извеждане на децата от институции са бавни, все
още много деца постъпват в институции от родилното отделение и т.н. Това се дължи
до голяма степен на описаните по-горе проблеми на ниво институционална рамка,
недобрата на координация на различните институции по закрила, както и на
проблемите с броя, компетентността и развитието на човешките ресурси в ОЗД.

-

Анализът на ефективността на системата за закрила беше затруднен от липсата на
информация по някои от основните индикатори като например – брой деца, чиито
настанявания са прекратени и те са върнати в институции.

Индикатори за въздействие
Индикатори за въздействие

Индикатор

Стойност на индикатора
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Съотношение
между
брой
организации / институции с
установени нарушения на правата
на деца спрямо броя проверени
организации
Съотношение
между
брой
изпълнени предписания спрямо
брой издадени предписания
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Индикатори за въздействие
Индикатор

Стойност на индикатора
2005 г.

Място на България по отношение
на нива на детска смъртност (деца
до 5 г.)29
Смъртност на деца до 1 г.30

2006 г.

2007 г.

131

137

2008 г.

(от 194 държави)
10,4

9,7

9,2

1-4 клас

99,5%

98,5%

97,8%

94,6%

5-8 клас

84,9%

85,1%

83,7%

82,0%

12 182

10 316

9 100

5 място

4 място

(от 28 страни)

(от 28 страни)

7 място

6 място

(от 28 страни)

(от 28 страни)

Съотношение
между
брой
население
обхванато
в
31
образователната система и общ
брой население

Брой деца с увреждания
специални училища32

в

Място на България по отношение
на индекс на детска престъпност33
(регистрирани
случаи
на
престъпления, извършени от деца
на 14-17 г.)
Място на България по отношение
на броя издадени присъди на
малолетни и непълнолетни (14 – 17
г.)34
Брой арести на лица, извършили
насилие или злоупотреба с права
над малолетни и непълнолетни

29

UNICEF, State of the World’s Children
НСИ
31
НСИ
32
По данни на ДАЗД. Включва помощни училища, общообразователни училища с помощни паралелки, училища
за деца с нарушено зрение, училища за деца с увреден слух, болнични и санаториални училища.
33
УНИЦЕФ, база данни TRANSMONEE
34
УНИЦЕФ, база данни TRANSMONEE
30
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Индикатори за въздействие
Индикатор

Стойност на индикатора
2005 г.

2006 г.

Брой деца (8 – 17 г.), жертви на
престъпления35

3146

3209

Брой деца, жертви на насилие и
експлоатация (случаи, по които
ОЗД са предприели мерки)

1429

1742

-

2007 г.

2008 г.

1593

Детска смъртност
o В световен мащаб през 2007 г. България е била на 137 място по равнище на
детска смъртност за деца до 5 г. (1 място е с най-високи равнища на детска
смъртност), което е напредък спрямо 130 място през 2006 г. 36
o По отношение на детската смъртност за деца до 1 г. България бележи съществен
напредък – смъртността намалява от 10,4% през 2005 г. до 9,2% през 2007 г. За
сравнение, целите за развитие на хилядолетието определят нива от 3,7 %
o Като цяло детската смъртност в България продължава да бъде сравнително
висока. България е на последно място от страните в ЕС по този показател
като стойностите му са приблизително три пъти по-високи от целите за
развитие на хилядолетието.

-

Образование
o По данни на НСИ за периода 2005/6 – 2008/9 броят на децата, обхванати в
основната степен на образователната система намалява – с приблизително 5
% за началната степен на образование (1-4 клас, ISCED37-1) и около 3 % за

35

Писмен отговор на правителството на България на списъка с въпроси (CRC/C/BGR/Q/2), подготвен от
Комитета по правата на детето във връзка с коментарите по втория периодичен доклад на България
(CRC/C/BGR/2).
36
37

По данни на УНИЦЕФ, доклади The State of the World’s Children.
Международна стандартна класификация на образованието
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следващата степен (5-8 клас, ISCED-2А).
o Прави впечатление значително по-ниския процент деца обхванати в 5-8 клас в
сравнение с 1-4 клас – едва 82 % в сравнение с 94,5 % за 1-4 клас.
o Сравнението на страната с другите нови страни-членки на ЕС също е
неблагоприятно. По отношение на броя деца, обхванати в основна степен на
образование (ISCED-1 и ISCED-2) за 2005-2006 г. България е на последно място
с 98%. При всички останали страни този процент е над 10038.
o Съществуват сериозни проблеми с достъпа и качеството на образованието на
децата от ромски произход и децата с увреждания. Изследване върху
причините за отпадане от училище показва, че основният брой отпадащи
ученици са от ромски произход – 77% в 1-4 клас и 65,2 в 5-8 клас.39
Продължават да съществуват и обособени ромски училища (с над 50% деца от
ромски произход) както и специализирани училища за деца с увреждания, които
от една страна осигуряват образование с по-ниско качество, а от друга отделят
децата от техните връстници. През 2005 г. сегрегираните ромски училища са
52440. През 2007 г. специалните училища за деца с увреждания са 9041 и в тях се
обучават 9100 деца. Политиката по включване на деца със специални
образователни потребности в общообразователните училища не постига
очакваните резултати поради ред проблеми като на нормативно, така и на
управленско и ресурсно ниво.
-

Детска престъпност
o За периода 2005-2006 г. регистрирани престъпления, извършени от младежи на
възраст 14 – 17 г. са намалели с 10%. Въпреки това обаче през 2006 г. България
остава на едно от първите места по този показател сред страните от
централна и източна Европа.
o Процентът на осъдени младежи за същия период бележи малък спад – с
приблизително 3,7 %

-

Насилие и експлоатация на деца

38

База данни TransMONEE.
Нончев, А., Мондон, П., Донкова, М., Миленкова, В., Стракова, Л., Русева, Р. (2006) Причини за отпадане на децата от
училище в България [издаден в рамките на проект „Предотвратяване на отпадането от училище в България“, изпълняван от
Министерство на образоването и науката, с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ].
39

40

ПРООН (2008) Цели на хилядолетието за развитие – 2008. България.София, ПРООН.
Включва помощни училища, общообразователни училища с помощни паралелки, училища за деца с нарушено
зрение, училища за деца с увреден слух, болнични и санаториални училища.

41

41

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

o С 10 % са намалели случаите на деца, жертви на престъпления за периода 20052006 г.
o Сигналите и случаите на насилие срещу деца, по които са предприети мерки от
ОЗД са се увеличили за периода 2005-2007 – през 2005 те са били 1429, през
2006 – 1742 и през 2007 – 1593. Тази промяна обаче не е показателна за
увеличаване на насилието срещу деца в национален мащаб. Възможно е
улесняването на подаването на информация и наличието на институция, към
която хората да се обръщат в случаи на насилие да е довело до увеличение на
сигналите и съответно случаите. В този смисъл това би могло да е показател за
ефективността на системата.
-

Като цяло анализът на индикаторите за въздействие показва, че България изостава
значително от останалите страни членки на ЕС по отношение на гарантиране
правата на децата. Темповете на напредък са недостатъчни, а по отношение на децата,
обхванати от училище дори се забелязва влошаване на показателите. Децата с
увреждания и децата от ромски произход продължават да бъдат ощетени по
отношение на достъпа до качествено образование, до здравеопазване, живот в
общността и др.

5. Заключителни коментари и препоръки
В тази част ще очертаем някои от по-важните проблеми, засегнати при анализа на различните
групи индикатори. Целта на настоящия доклад не е да направи предварителна оценка на
предвиждани промени в нормативната уредба, а да изследва ефективността на настоящия
закон. Затова в тази заключителна част ще набележим основните принципи и насоки, които да
ръководят процеса на търсене на решения, без обаче да предлагаме конкретни алтернативи.
Необходимо е да се отбележи също така, че част от проблемите, установени при анализа, вече
са адресирани с промените в ЗЗД от 2009 г. и промените в СК. Те обаче са адресирани само
частично, което ще намали очаквания позитивен ефект върху системата. Например,
продължават да съществуват проблеми в институционалната рамка, свързани с двойното
методическо ръководство на ОЗД, както и ограничаването на закрилата на детето на
социалното подпомагане. Необходими са допълнителни промени, за да се гарантира бързият
напредък на страната по отношение на спазването на правата на децата и изравняването й с
другите държави-членки на ЕС.
-

На първо място, необходимо е да се преосмисли и промени политиката за закрила
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на детето, така че да включва не само мерки, насочени към деца в риск, а към
защитаване и гарантиране на основните права на детето във всички сфери на
обществения живот за всички групи деца (ЗЗД, чл. 1, ал. 2).
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-

В страната все още съществува тенденция да се разглежда закрилата на детето и
социалната работа по закрила най-вече като социално подпомагане. Това до голяма
степен е свързано с включването на ОЗД в структурата на АСП, чиято основна
функция е да изпълнява държавната политика в областта на социалното
подпомагане42. Необходимо е да се изгради разбиране, политика и
институционална рамка, която да отделя социалното подпомагане от закрилата
на детето и да насърчава позитивната политика за закрила на детето.

-

Практическата работа по закрила на детето е затруднена от недобрата координация
и сътрудничество между различните органи, които имат отношение към закрилата
на детето. Необходимо е да се разработят ефективни механизми на координация,
които да осигурят съгласуваност на действията. С промените в ЗЗД от 2009 г.
задачата за разработване на такъв „координационен механизъм за взаимодействие”
се възлага на председателя на ДАЗД, министъра на труда и социалната политика,
министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката,
министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на
културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини.

-

Частична стъпка по посока подобряване на координацията и постигане на
съгласуваност на политиките по закрила на детето на местно ниво е извеждането на
комисиите за закрила на детето от структурата на АСП и преминаването им към
общините, въведено с промените в ЗЗД от 2009 г. (Чл. 20а, ал. 1). Макар и важна
обаче остава под въпрос доколко тази промяна ще е достатъчна за осигуряване на
координираност на политиките на местно ниво.

-

Като част от мерките по закрила, развитието на социалните услуги на
територията на страната е хаотично и некоординирано и се разчита основно на
инициативността и интереса на доставчиците. Това намалява значително ефекта на
предоставяните социални услуги и на работата за подобряване благосъстоянието на
детето на национално и местно ниво. Необходимо е да се обвърже развитието на
социалните услугите с анализ на проблемите и потребностите на место и
регионално ниво и с планове за развитие на услугите на местно и регионално ниво.
Само така ще бъде осигурена координираност и последователност на политиката за
закрила на детето. Необходимо е същевременно да се изработят механизми, които

Устройствен правилник на АСП, Чл. 2, ал. 1.
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да гарантират ангажираността и участието на общините в този процес. За целта
биха могли да се възложат координиращи функции на орган по закрилата на
регионално ниво. В настоящата ситуация това биха могли да бъдат единствено
РДСП. Ако се вземе предвид обаче направеният по-рано извод за необходимостта
от отделяне на системата за закрила от системата за социално подпомагане, би било
по-логично да се търсят други решения. При всички положения поемането на
координиращи функции от регионална институция би фокусирало дейностите по
закрила на детето и би подобрило взаимодействието между общините.
-

С оглед гарантиране на правата и подобряване на благосъстоянието на всички деца
е необходимо да се разшири значително спектъра от услуги за подкрепа на
семействата – например, услуги за бъдещи родители, за родители които учат или
работят и т.н. Едновременно с това е необходимо да се гарантира достъпа до тези
услуги за всички граждани на страната, без да се ограничава от наличие на риск,
равнище на доходи или други.

-

Анализът на статистическата информация, предимно по отношение на процент
институционализирани деца с увреждания и деца от ромски произход, брой
специални и обособени училища, показа, че няма съществено подобрение в
качеството на живот на децата с увреждания и децата от ромски произход.
Предприетите до момента мерки за извеждане от институции, достъп до
образование и т.н. не са достатъчно ефективни и тези деца продължават да бъдат
изолирани от връстниците си и изключени от живота на общността. Необходимо е
да се предприемат допълнителни целенасочени усилия за гарантиране спазването
на правата на децата с увреждания и децата от ромски произход.

-

По отношение на финансовите ресурси, необходимо е да се увеличи
финансирането за дейността на ОЗД с цел осигуряване на по-добри условия на
работа (достатъчно помещения с възможност за индивидуални срещи с клиенти,
достъп до телефон и транспорт през цялото време, техника и програмни продукти и
т.н) и съответно повишаване на ефективността на работата по закрила. Предлагаме
да се проучи и необходимостта от допълване и промяна на вида на отпусканите
средства за подкрепа на детето и семейството.

-

По отношение на човешките ресурси се налага извода, че ОЗД не разполагат с
достатъчно на брой и компетентни човешки ресурси, които да обезпечат
ефективната работа по закрила на детето. За това е необходимо да се предприемат
сериозни мерки от една страна за привличане на нови специалисти, а от друга, за
задържане на вече назначените служители. Тези мерки биха могли да включват
например създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността на

44

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

социалните работници със случаи, осигуряване на адекватно обучение на
новопостъпилите специалисти, осигуряване на супервизия и възможност за текущо
обучение и развитие и т.н. Необходимо е да се разработи цялостна програма за
организационно развитие, която да адресира проблемите в цялост, за да има ефект
от предприетите мерки. В противен случай съществува сериозен риск вложените
ресурси да не доведат до очаквания ефект. Дори и непрекъснато да се правят
специализирани обучения за новопостъпилите служители, ако натовареността не
намалее и удовлетвореността от работата не се увеличи, те скоро ще напуснат.
-

Необходимо е да се реорганизира териториалното разпределение на социалните
работници и да се обвърже с нуждите по места. Така ще се осигурят
необходимите човешки ресурси и ще се намали натоварването на социалните
работници. В световната практика съществуват различни подходи за определяне на
броя социални работници по места. От една страна, като база може да се използва
броят на детското население в даден регион. Друга възможност е да се изработи
методология за оценка, която освен броя на детското население да включва и
оценка на други фактори, като например ниво на престъпност, случаи на насилие
върху деца, бедност и т.н.

-

Необходими са промени в институционалната рамка, които да адресират
изведените по-горе проблеми относно координацията на политиките и дейностите
по закрила, необходимостта от ясно отделяне на политиките по закрила от тези по
социално подпомагане и свързването й с гарантирането на правата на всички деца.
Настоящата оценка не може да се ангажира с конкретно предложение за
институционална рамка, тъй като за това е необходимо по-детайлно проучване и
анализ.

-

И накрая бихме желали да отправим една препоръка, изведена от процеса на работа
по оценката. Едно от затрудненията, които срещна екипа по оценката в работата си,
беше липсата на информация, която да позволи проследяване и съпоставяне на
напредъка на страната в международен план. Необходимо е да се разработят
такива национални и международно сравними индикатори, които да позволяват да
се сравнява ефектът от провежданите политики по отношение на закрилата на
детето.
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