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ЧАСТ І
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад отчита изпълнението на Националната програма за закрила на
детето за 2012 г., като предмет на доклада е изпълнението на заложените дейности в
програмата по отношение на мерките, предприети от страна на органите по закрила на
детето, както и от други ангажирани партньори като ведомства, институции,
неправителствени организации. В доклада е направен преглед на планираните индикатори
за изпълнение, отчетeтена е степента, в която извършените дейности през годината
отговарят на цялостната политическа рамка, на потребностите на целевите групи, на
общите дефицити в страната и на приоритетите на ЕС, като специално внимание се
обръща на залаганите и неизпълнени в необходимия обем значими цели и дейности.
През изминалата 2012 г. приключи проект, изпълняван от Държавна агенция за
закрила на детето (ДАЗД) “Извършване на оценка на изпълнението на Националната
стратегия за детето” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР),
благодарение на който е извършена цялостна оценка на тригодишния период на
изпълнение на «Национална стратегия за детето 2008-2018 г.». Наблюдението на
политиките за детето в изпълнение на Стратегията, се ръководи от председателя на
Държавната агенция за закрила на детето чрез ежегодно отчитане на изпълнението на
годишна «Национална програма за закрила на детето», която се явява свързващо звено и
основа за актуализиране и подобряване на различните секторни политики.
Докладът е структуриран в осем части, следващи основните приоритетни области,
залегнали в Националната програма за закрила на детето за 2012 г., с поставен акцент
основно върху реализацията на проектите по Оперативни програми, свързани с
изпълнение на Плана за действие по изпълнение на Национална стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България”, приета с Решение на
Министерския съвет на 24 февруари 2010 г. В края на всяка по приоритетните области са
отразени и основните изводи, изведени от постигнатите резултати, предизвикателствата в
изпълнението и нереализираните дейности.

ЧАСТ ІІ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
От създаването на ДАЗД до преди само няколко години, при разработването на
ежегодна Национална програма за закрила на детето, стремежът към залагане на цели,
дейности и решения в най-важните области, не бе подчинен и не беше съобразен в
достатъчна степен с възможностите за политически действия, намерения, цели и промени,
което от своя страна доведе до залагане на едни и същи дейности, по които няма
съществен напредък и промяна през годините, в нужните насоки и с необходимите
темпове. Едва през 2010 г., с приемането на Национална стратегия «Визия за
деинституционализацията на децата в Р България» и План за действие за нейното
изпълнение, политическата воля беше не само декларирана, но и практически изявена
и реализирана, като намери своя израз в осигуряването на експертна
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международната подкрепа и финансовата обезпеченост на процеса на
деинституционализация, като основен, най-проблемен и най-актуален. Той е свързан
с комплекс от дейности за създаване на условия и възможности за подкрепа на семействата
и децата им, за да не се стига до ситуации на риск от увреждане в развитието на детето и
поемане на грижата за неговото отглеждане и възпитание от държавни институции и
услуги.
Заложените за изпълнение цели и дейности са свързани с националните цели и
препоръки на Съвета на Европа:
1. Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), изготвена в съответствие с
чл. 27 и чл. 28 от Регламента на Съвета на ЕС (№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г.), в
които са залегнали общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
2. Национална цел 5 „Намаляване на броя на лицата, живеещи в бедност с 260 хил.
души до 2020 г.”
3. Национална стратегия за детето (2008-2018)
4. Национална стратегия «Визия за деинституционализацията на децата в Р България»
и План за действие за нейното изпълнение
5. Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания 2010 – 2013 г.
6. Национална здравна стратегия 2008-2013г.
7. Национална стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г. В съответствие със
Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2012-2015) и плана за
действие за прилагането й.
8. Концепция за деинституционализация на децата от Домовете за медико-социални
грижи за деца
9. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към
етническите малцинства В изпълнение на целите и дейностите залегнали в
програмата на правителството за Европейското развитие на България и Програмата
за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република
България
10. Осигуряване на достъп до качествено образование за ученици със сензорни
уврежданияСтратегическа цел 3 Гарантиране правата на всички деца от Плана за
действие за прилагане на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето
(2012-2015)
11. Стратегията за превенция на престъпността (2012-2020), приета от Министерския
съвет през м. април 2012 г.
12. Стратегическа цел 1„Популяризиране на подходящи за деца услуги и системи“,
област „Правосъдие, щадящо детето“ от Стратегията на Съвета на Европа за
правата на детето (2012-2015 г.) и Плана за действие за прилагане на Стратегията и
Програмата на ЕС за правата на детето в частта „Правосъдието, съобразено с
интересите на децата“.
13. Препоръка № 5 на Съвета на ЕС за периода 2011-2012 г.
Основни приоритетни области, заложени в Националната програма за закрила
на детето през 2012 г., са следните:
І. Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата.
ІІ. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.
4

ІІІ. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна
подготовка и училищно образование.
ІV. Правосъдие за детето.
V. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация.
VІ. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите.
VІІ. Насърчаване на детското участие.
VІІІ. Информационно общество, медийно пространство.

І. Политики за детето. Създаване на условия за социално
включване на децата.
ЦЕЛ № 1: Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда
1.1. Извършване на оценка на изпълнението на „Националната стратегия за детето
2008 г. – 2018 г.”
Описание на постигнатото: През 2012 г. приключи реализираният от ДАЗД проект
“Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), чрез който стана
възможно изпълнението на заложения в Стратегията ангажимент за цялостна оценка
на изпълнението през първите три години от нейното приемане.
В резултат на изпълнението на проекта, е осигурена надеждна обратна информация
за състоянието на политиките за подкрепа на детето, за мнението на ползвателите на
различни услуги, както и за въздействието на резултатите от приемане на националните
програми за закрила и Национална стратегия за детето 2008-2018 г. Тази информация е
необходимата основа за актуализиране и подобряване на законодателството, свързано с
политиките за детето и семейството, както и за актуализация на Националната стратегия.
В процеса на изпълнение на проекта са извършени няколко основни мащабни
проучвания: изготвен е Анализ на ежегодните доклади за изпълнението на
годишните програми за закрила на детето и анализ на резултатите от проведените
интегрирани проверки по правата на детето; Извършени са социологически
проучвания за изследване на реалните резултати за ползвателите на различните видове
услуги, степента на удовлетвореност от достъпността и качеството на услугите и
конкретните потребности на децата и семействата им; Извършени са специализирани
проучвания и изследвания за оценка на резултатите от изпълнението на стратегията, за
да се оцени въздействието на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за
детето 2008-2018г., с оглед необходимостта от промяна в законодателството, свързано с
политиките за детето и семейството, както и актуализация на Националната стратегия.
Обобщеният анализ на резултатите от проведените проучвания показа, че за да може
Националната стратегия да изиграе определена роля в координирането на политиките за
детето и синхронизиране на дейностите в различните институции на национално,
регионално и на местно ниво, е необходимо актуализиране и промяна в няколко основни
насоки, изведени от извършените анализи, оценки и проучвания. На тази база са
направени предложения за:
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Промени в Националната стратегия за детето 2008–2018г., в структурата на
Националната програма за закрила на детето, приложимата нормативна уредба и
начина на работа на отговорните институции на национално, регионално и
местно ниво.
Въвеждането на система от индикатори, осигуряващи надеждна
информация, с цел повишаване ефективността от прилаганите политики;
повишаване капацитета на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД),
Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за
социално подпомагане (АСП) чрез надграждащи методи и умения за оценка на
практическите резултати и осигуряване на възможност за по-добра оценка на
работата и за развитие на политиките и законодателството.
Разработване на методология за мониторинг на дейностите за периодична
оценка на изпълнението и резултатите от прилагането на Националната
стратегия за детето.

Този проект беше планиран и изпълнен от ДАЗД не само поради залегнало изискване в
самата Стратегия за извършване на периодичен преглед и оценка, но и поради все посилно осъзнатата необходимост управленския процес и решенията да се основават на
информация, чрез която могат да се проследяват измененията и могат да се установят
своевременно слабите страни, които изискват коригиращи действия, за да могат да бъдат
определени адекватни политики, целящи постигането на пълноценно развитие на децата.
1.2 Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на
семейството на областно ниво и механизъм за въвеждането им.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) „Развитие на системата за планиране
и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
На територията на всяка област е изведен пакет от необходимите социални
услуги, в зависимост от идентифицираните потребности на общността и е направен
анализ. Дейността се изпълнява съгласно чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане. Разработени са областни и общински стратегии за развитието на
социалните услуги, в които е включен пакет от услуги – действащи и планирани за
откриване. Стратегиите обединяват и са израз на междусекторното взаимодействие при
планирането и изпълнението на политиките за детето и семейството. В разработването им
участват всички ангажирани институции.
В рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
(ОП РЧР) „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище”, са идентифицирани конкретните населени места, където ще
бъдат открити социални услуги за лица, напускащи Домове за деца, лишени от
родителска грижа (ДДЛРГ) и лица с увреждания. От общините - партньори са подадени
34 проектни предложения по ОП РЧР – схема за безвъзмездна финансова помощ „Живот
в общността”.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Идентифицирани са и изведени услугите
в Областните стратегии, съобразно потребностите на целевите региони, но няма
разработен минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството на областно
ниво и механизъм за въвеждането им.
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1.3: Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) „Развитие на системата
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
Изготвен е анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на
интегриран модел за социално включване на лица над 18 години, живеещи в
домовете за деца, лишени от родителска грижа и на хора с увреждания в риск от
институционализация. В изпълнение на Плана за действие към Визията за
деинституционализация, бе предвидена Операция „Живот в общността”, КОМПОНЕНТ 1,
в рамките на ОПРЧР, с конкретни бенефициенти общините на територията на България.
Компонент 1 на операцията „Живот в общността” предвижда развитие на социални
услуги в подкрепа на социалното включване на лица, настанени в ДДЛРГ. Основната
цел на операцията е да гарантира правото на живот в общността на лица, настанени в
ДДЛРГ и пълнолетни лица с увреждания (умствени и физически). Специфичната цел е да
се разкрият нови форми на социални услуги в общността за лицата от целевата група.
Операцията се реализира в условията на допълняемост между мерки, планирани по
приоритетна ос 5 на ОПРЧР и процедура „Развитие на системата за планиране и
предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по ос 6 на ОПРЧР. В резултат
от извършеното планиране по ос 6, по настоящата операция ще се финансират
препоръчаните социални услуги за лица, настанени в ДДЛРГ. Процедурата е обявена от
АСП на 03.04.2012г. с краен срок за набиране на проектите 29.06.2012 г. С общините са
подписани 165 договора в периода 19 ноември - 13 декември 2012 г. Т.е. от изложеното
по-горе е видно, че общините са в невъзможност за период от 30 дни, а за някои 15 дни "в
голяма степен да реализират дейности по процедурата и да допринесат съществено за
изпълнението на Националната програма за закрила на детето. Другото, което следва да се
има предвид е, че дейностите по проектите не са насочени само към деца.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Усъвършенстване на системата за
планиране на социални услуги на регионално равнище.
1.4. Развитие на услугата приемна грижа.
Описание на постигнатото: По данни на АСП за периода 01.01.2012 г. до 30.12.2012 г
в страната са утвърдени общо 646 приемни семейства. От тях 63 доброволни и 583
професионални. Към 31.12.2012 г. в приемни семейства се отглеждат 1144 деца, от
тях 146 деца в доброволни приемни семейства и 998 деца в професионални приемни
семейства. На територията на цялата страна от отделите „Закрила на детето” към
Дирекции „Социално подпомагане” са оценени общо 2 482 деца. От тях 1978 са деца от
специализирани институции, а 376 са деца от резидентни услуги. Децата, които са от
общността са 128. Съотношението на децата по възрастов признак е следното: 0-3 години –
600 деца; 3 – 14 години – 1561 деца и 14 – 18 години - 321 деца.
В подкрепа на процеса по деинституционализация, ангажираните институции
развиват и подобряват функционирането на алтернативните услуги на грижа за деца в
семейна среда. В тази връзка, АСП като бенефециент по проект « И аз имам семейство”,
изпълнява дейностите в партньорство с над 80 общини в страната.
Общия брой подадени заявления от кандидати за приемни семейства, към 30.11.2012 г. са
1595 (вкл. по проект «И аз имам семейство») .
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По проект «И аз имам семейство” – от стартиране на проекта към 31.12.2012 г. са
осъществени следните дейности:
Сформирани 83 екипа по приемна грижа. Членове на всеки екип са двама социални
работници. За Столична община са сформирани 2 екипа;
Социалните работници от екипите по приемна грижа преминаха през петдневно
въвеждащо и тридневно надграждащо обучения в шестте планови икономически района.
Изготвен и обобщен анализ и списък с имената на децата, оценени за приемна грижа на
национално ниво към месец май 2012 г.
Към 31.12.2012 г. на територията на всичките 83 общини са постъпили общо 838
заявления от кандидати за приемни семейства, като за общо 115 от кандидатите вече е
прекратено проучването. Към момента се работи със 723 кандидати и утвърдени
приемни семейства.
Към 31.12.2012 г. по проект « И аз имам семейство” на територията на всички 83
обхванати в него общини, са утвърдени 276 приемни семейства и има 100 деца,
настанени в приемни семейства.
Бяха направени изменения и допълнения в нормативната уредба, с оглед на
разширяване на възможността за развитие на услугата „приемна грижа” и
подобряване на нейното качество - в Преходните и заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.,
в сила от 24.04.2012 г. и в Закона за закрила на детето. В съответствие с тези промени, с
Постановление № 197 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и
настаняване на деца в тях, ДВ, бр. 68 от 4.09.2012 г., в сила от 4.09.2012 г., бяха изменени
Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни
семейства и настаняване на деца в тях и Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето. Основните акценти на направените промени в Закона са свързани с:
- разширена е възможността за предоставяне на услугата „приемна грижа” от всички
доставчици – дирекциите „Социално подпомагане”, общините и лицензираните
доставчици на социални услуги за деца, съгласно Закона за закрила на детето;
- регламентиран е реда, по който всички доставчици на услугата „приемна грижа” следва
да извършват дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства,
обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето;
- регламентирани са основните функции на Комисията по приемна грижа;
- увеличен е размерът на възнагражденията на приемните семейства.
Сформирани са комисии по приемна грижа на територията на цялата страна.
Изработени са вътрешни правила за дейността на комисиите. Проведени са шест
семинара за членовете на Комисиите по приемна грижа към РДСП.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Сформираните и обучени 83 екипа
по приемна грижа в общините, набирането и подготовката на кандидат- приемните
семейства и настаняването на повече от 100 деца за този период, и то само по проекта,
определено подкрепя процеса на деинституционализация и дава възможност на по-голям
брой деца да живеят в семейна среда.
1.5 Разкриване на социални услуги в общността за деца и семейства.
Описание на постигнатото: В периода м. януари – м. декември 2012 г. продължава
тенденцията от предходните години за нарастване на броя на социалните услуги в
общността за деца. От началото на 2012 г. към 31.12.2012 г са открити 46 социални
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услуги за деца и семейства – 16 Центъра за настаняване от семеен тип, 17 Центъра за
обществена подкрепа, 1 Център за работа с деца на улицата, 3 Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца, 5 Дневни центъра за деца с увреждания и 4 Кризисни
центъра.
Преобладаващата част от откритите услуги са развивани по проекти на ОП РЧР.
Министерство на труда и социалната политика, респ. АСП, осигури тяхната устойчивост
чрез откриването им като делегирани от държавата дейности.
Към 31.12.2012 г. в страната функционират 338 социални услуги за деца и семейства,
включително и от резидентен тип, с общ капацитет 8 769 места. Потребителите, които
ползват дейностите в тях, са 9 463.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Подкрепа на децата и семействата чрез
предоставяне на качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността.
Гарантиране на правото на детето да живее в семейна или близка до семейната среда;
насърчаване на социалното включване.
1.6. Изпълнение на Проекта за социално включване.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект „Социално
включване” на МТСП.
През 2012 г. по Проекта за социално включване са изпълнени всички планирани
дейности в рамките на разходния таван по бюджета на МТСП за външно финансиране.
Постигната е 100% усвояемост на заемните средства за годината, основно за строителни
дейности, свързани с изграждането на подходяща среда за предоставяне на услугите по
ПСВ. Основните услуги, планирани по Проекта, са:
 Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове, което
включва създаване на места в детски градини чрез изграждане или ремонт на детски
градини, пълно или частично намаляване на таксата за детска градина, индивидуална и
групова работа с децата и родителите, включително и с деца и родители, които не са от
уязвими групи, осигуряване на транспорт с цел посещаване на детска градина и др.;
 Мониторинг на готовността за обучение;
 Допълнителна подготовка за равен старт в училище чрез създаване на летни училища
и/или групи преди постъпване в първи клас;
 Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, включително и
преглед от стоматолог за по-големите деца;
 Намаляване на таксата за детска ясла;
 Ранна интервенция на уврежданията чрез обучение на медицински персонал, пряка
работа с децата с увреждания и техните семейства още от момента на раждане на
детето, която включва освен рехабилитация в специално създадените центрове по
проекта и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания за постъпване в първи
клас;
 Формиране и развитие на родителски умения чрез групова и индивидуална работа с
бъдещи и настоящи родители;
 Семейно консултиране и подкрепа, което включва освен работа с родителите и работа с
децата, дейности за семейно планиране, както и индивидуална работа за решаването на
конкретни проблеми при отглеждането на децата;
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 Семейни центрове за деца от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г., които да дадат възможност при
липса на детска градина или детска ясла децата да получават нужните грижи и
подготовка;
 Детегледачи на малки деца в домашна среда.
За предоставянето на услугите се финансират и дейности за строителство, ремонт и
оборудване. По проекта договорите с общините са подписани в края 2011 г. и началото на
2012 г. Проектите са обвързани с извършване на строително монтажни работи (СМР), след
което следва разкриване и предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Основната
причина за неизпълнението е не осигуряване на договорните разходни тавани от МФ по
заемното споразумение със Световната банка. Общинското съфинансиране е осигурено в
размер на 2 млн. лева.
По проекта, към края на отчетния период са сключени всички 70 Споразумения
за финансиране с общини за предоставянето на услуги за деца от 0 до 7 години и техните
семейства. Завършени са 46 обекта и са съгласувани 80 тръжни процедури. Извършена е
първоначална оценка на въздействието на Проекта за социално включване.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Не се предоставят нов тип услуги за деца
и семейства: за ранно детско развитие, за превенция на рисковете в ранна детска възраст,
за по-добро обхващане и подобряване на готовността на децата за включване в
образователната система, за подобряване на семейната среда.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Заложеният в Националната стратегия за детето ангажимент за цялостна оценка на
тригодишния период на нейното прилагане е изпълнен. Тази оценка ще послужи като
основа за актуализиране и подобряване на свързаните секторни политики, както и за
актуализиране и промяна на Стратегията.
 В разработените областни стратегии е залегнал пакет от необходими услуги за подкрепа
на семейството на областно ниво, но към момента на отчитане изпълнението на
програмата, от отговорните институции не е приета легална дефиниция за минимален
пакет гарантирани услуги, механизъм и план за въвеждането им. Реално дейността не е
стартирала и към момента не е постигнат очакваният ефект и резултат от тази дейност.
 Към момента на отчитане на НПЗД 2012 г., няма разработен механизъм за оценка на
нуждите от разкриване на социални услуги и на система за мониторинг и управление.
Дейността е в процес на изпълнение и не е постигнат очаквания ефект и резултат.
 В резултат на кардинално променения подход в предоставянето на услугата „приемна
грижа”, който е утвърден през изминалата година и е закрепен в нормативната уредба, в
процеса на изпълнение на дейността, е увеличен броят на децата, които се отглеждат в
приемни семейства.
 Към момента на отчитане на програмата, дейностите по проекта за социално включване
са на такъв етап, че все още няма общини, които предоставят услуги за превенция на
рисковете в семейството и ранното детско развитие, поради което все още не е
постигнат очакваният ефект и резултат от тази дейност.
ЦЕЛ № 2 Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на
децата, отглеждани в специализирани институции.
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2.1. Организиране и провеждане на детайлни оценки на децата с увреждания над 3 г.
от Домове за медико-социални грижи (ДМСГД) и децата и младежите с увреждания
от Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и ДДФУ.
Описание на постигнатото: През втората половина на 2012 г. започна подготвката и
изпълнението на задълбочената оценка на децата и младежите от целевата група на
проект „Детство за всички”. Националното звено за деинституционализация работи по
изготвяне на формуляр за провеждане на задълбочена оценка на децата и младежите от
целевата група. Формулярът, инструкциите за попълване, както и програмата на
обучението бяха съвместно изготвени от експерти от ДАЗД, АСП и ЛУМОС в периода
февруари – май 2012 год. В този период се разпределиха ангажиментите и отговорностите
между отделните партньори и се взе решението екипите по оценка да бъдат от социален
работник/ представител от специализираната институция, в която е детето/ младежа и
социален работник от ДПС (ОЗД/ ХУСУ).
Задълбочената оценка започна през средата на октомври 2012 г. и ще продължи до края на
март 2013.
В периода септември – октомври 2012 год. се осъществиха 5 обучения за подготовка и
провеждане на втората детайлна оценка. Общо в обученията присъстваха 275 души –
социални работници от ДСП (ОЗД и ХУСУ), представители на специализираните
институции, местните координатори и консултантите на ЛУМОС
В рамките на проекта, 87 служители /социални работници и началник-отдели/ от ЗД и
ХУСУ са включени в обучителни семинари за извършване детайлната оценка на децата и
младежите в ДДУИ и ДДФУ и децата над 3 г. в ДМСГД. Във връзка с планирането и
подготовката на тяхното преместване са обучени всички екипи за оценка.
Чрез тази задълбочена оценка могат да се отчетат промените в развитието на детето/ младежа
и значимите за него/ нея фактори. По този начин, въз основа на преглед и степенуване на тези
фактори ще бъде определено населеното място, в което ще отиде детето/ младежът; ще се
потвърди или промени плана за съпътстващи услуги, които ще ползва там; ще се формират
групите в новите резидентни услуги.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Задълбочената оценка ще бъде основа за
индивидуалния план за преместване на всяко дете/ младеж от целевата група на проекта.
2.2. Оценки на възможностите на родителите и капацитета на семейството за
отглеждане или поддържане на контакти с децата, настанени в ДДУИ и ДМСГД
Описание на постигнатото: В рамките на изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за
всички”, през 2012 година беше финализирано изследването на желанията и
възможностите на семействата да поддържат контакт с децата си, които се отглеждат в
ДДУИ и децата с увреждания над 3-години от ДМСГД. В изследването са участвали 192
социални работници съвместно с консултанти на Фондация ЛУМОС. Целта на изследването
бе да се направи анализ на нагласите и взаимоотношенията в семейството по отношение на
настаненото в институция дете. Изследването обхваща родители и роднини на 1 252 (75% от
1670, към 01.03.2012 г.) деца и младежи от целевата група в ДДУИ и ДМСГД в цялата страна.
Въпреки първоначалната информация, че ще бъде много трудно да бъдат намерени
родителите и роднините на децата, тъй като 71,7% от родителите са прекъснали контакта с
децата, като безспорен успех на изследването следва да се отчете, че бяха открити актуалните
адреси на родителите и роднините и бяха интервюирани семействата на 1252 деца. Нещо
повече, въпреки съществуващата нагласа, че тези деца са изоставени и близките им не се
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интересуват от тях почти 1 600 родители и роднини са участвали в проведените интервюта
(майки, бащи, баби, дядовци, братя, сестри и т.н.). В отговор на въпроса „Бихте ли
поддържали контакт с детето си, ако живее близо до Вас?” - 743 (над 47%) от родителите/
роднините на децата/ младежите заявяват желание за поддържане на контакт и биха желали
детето/ младежа да бъде преместено в ЦНСТ/ ЗЖ в близост до населеното място, в което
живее семейството. 600 (38%) не желаят да поддържат контакт, а 225 (14 %) се колебаят и не
могат да дадат категоричен отговор. Общият брой на отговорилите е 1568. На въпроса „От
каква подкрепа се нуждаете, за да поддържате контакт със своето дете” са отговорили 1175
родители и роднини на деца и младежи. Заявилите, че имат нужда от финансова/ материална
подкрепа са127 (10,8%), а посочилите, че имат нужда от обучение и професионална помощ са
213 (18,1%). Най-голям е броят на заявилите нужда от комплексна подкрепа и услуги – 835
(71%).
През 2012 г. продължи инициативата „Отворени врати“, с цел допълнително
мотивиране на връзката между децата и родителите, включване на персонала на СИ и
улесняване на връзката дете-родител. Към края на 2012 г. 208 деца и младежи поддържат
контакт с родители и роднини. В резултат на изследването на и желанията и възможностите
на семействата да поддържат контакт с детето си родителите на 90 деца, които не са имали
контакти, са потърсили своите деца; родителите на 30 деца са се обадили по телефона до
дома, в който живее детето и са поискали информация за него, а родители/роднини на 60
деца са посетили лично дома и са се срещнали с детето.
Въведени са иновативни методи на работа в институциите за подготовка на децата за
преместване (хранене, интензивно общуване, ерготерапия), в резултат на което се отбелязват
промени при децата в посока на: подобрено общуване; по-често изразяване на различни
емоции; подобрена двигателна активност.
Осигурени са по-добро качество на грижа и условия за живот деца от целевата група по
проекта, като от тях са осиновени - 117; настанени в приемни семейства - 26;
реинтегрирани - 33; настанени в защитени жилища -14; настанени в предходни жилища - 6;
настанени в ЦНСТ – 28. Намален е и броят на постъпващите в тези институции деца със 143.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Проведеното изследване за готовността и
желанието на родителите да поддържат връзка с децата си, дава точност на визията за
последваща работа с всяко от децата/младежите, за промяна в плана за грижи и в плана за
действие.
2.3. Супервизия в ДДУИ/ ДДФУ.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект „Детство за
всички. От януари 2012 г., след сключен договор с Гражданско дружество „БАЛИЗ и
ФИЦЕ за „Детство за всички”, започна регулярна супервизия на персонала на ДДУИ.
Съгласно договора, до момента са проведени 168 групови супервизии (във всеки ДДУИ
по една сесия месечно) и по заявка- 69 индивидуални супервизии с различни
специалисти от ДДУИ.
Проведени са общо над 230 супервизии във всички ДДУИ/ДДФУ.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Оказана е професионална подкрепа,
стимулира се професионалното развитие, чрез придобиване на знания и подобряване на
уменията за справяне с проблемите.
2.4. Обучение на екипите в специализираните институции

12

Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект „Детство за
всички. Съвместно с Фондация „Лумос” България, експертите от НЗД към ДАЗД,
планираха и организираха обучение за специалистите – рехабилитатори и
ерготерапевти от ДДУИ и ДМСГД. Обучението беше проведено от британски
специалисти: Лиз Грей и Сюзан Кинг. Цели на обучението:
 Да повиши и обогати знанията на специалистите (физиотерапевти, ерготерапевти,
рехабилитатори) за терапевтични интервенции на деца с множествени увреждания.
 Да идентифицира нуждите от бъдещи обучения за терапевтични интервенции за деца с
множествени увреждания.
 Да подобри уменията по отношение на хващането, позиционирането и терапевтичните
интервенции с цел улесняване на функционалната активност на децата с множествени
увреждания.
През 2012 г. в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” 28 специалисти (педагози, социални работниици и психолози) от ДДУИ
и УДУИ преминаха през десетдневно обучение за работа с програми по здравно
образование със специален фокус върху сексуално и репродуктивно здраве и превенция
на ХИВ и сексуално-предавани инфекции.
Значение и ефект от прилагането на мярката: В резултат на проведените обучения е
повишен капацитета на работещите в специализираните институции, обхванати в проекта
и са установени положителни промени в развитието на децата.
Планираните в НПЗД 2012 г. дейности по точка 2.4. „Обучение на персонала за
новите услуги” и дейност 2.5. „Планиране и подготовка на преместването на децата”,
които са заложени по проект „Детство за всички“ не са изпълнени поради тъй като
през отчетния период нямаше изградени нови услуги.
2.5. Национална комуникационна кампания с цел информиране на общността.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект „Детство за
всички. В началото на 2012 г. бяха проведени седем информационни семинари в
шестте региона за планиране и в гр.София, с цел повишаване информираността и
привличане на заинтересованите страни в изпълнението на проекта. Бяха обсъдени
няколко основни теми, свързани с концептуалната рамка на проекта; държавната политика
по деинституционализация; ефекта от деинституционализацията /трудности и
предизвикателства/; благоприятната роля на семейната среда върху развитието на детето с
увреждания; ключовата роля на социалните услуги в процеса на деинституционализация;
запознаване със същността на планираните социални услуги.
През периода са проведени 38 тематични срещи в специализираните институции, в
целевите общини за мотивиране и подкрепа за създаването на планираните пакети от
услуги за деца с увреждания и техните семейства - потребности и практики.
Като част от дейности 9 и 10 от проекта и след сключен договор за обществена
поръчка, стартира работата по Националната комуникационна кампания за
повишаване на информираността на обществото и промяна на обществените нагласи към
децата с увреждания от специализираните институции. Беше направено социологическо
проучване за определяне на ключовите послания и прецизиране на целевите групи на
кампанията. Изготвена е идентичност на кампанията – лого и планираните
информационни материали. Изработени са видео и аудио клипове. Предстои изработване
на планираните филми.
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На 11.01.2012 г, е проведена първата пресконференция за проекта – представени
са резултатите до момента и изводите от социологическото проучване. На 25.04.2012 г. на
пресконференция в София Прес бяха представени резултатите от изследването на
желанията и възможностите на семействата да поддържат контакт с детето си. Отделно от
планираните в рамките на договора за обществена поръчка, със собствен ресурс ДАЗД и
партньорите са представяли проекта и процеса на извеждане на децата с увреждания от
специализираните институции с общо 23 публикации и участия в електронните медии.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Проведени са информационни семинари
и тематични срещи, както и първата пресконференция по проекта, стартира работата по
Национална информационна кампания с разработените видео и аудио клипове.
2.6. Инвестиционни дейности за деинституционализация на специализирани
институции, предлагащи услуги за деца в риск и ДМСГД
Описание на постигнатото: Операция ”Да не изоставяме нито едно дете”,
финансирана от ОП ”Развитие на човешките ресурси” съдържа 2 компонента:
Компонент 1 „Планиране на мерки за деинституционализация” и Компонент 2
„Представяне на социални услуги в общността”. За изпълнението на целите на операцията
се включва междинен инвестиционен компонент – подкрепа за общините за изграждане на
социална инфраструктура, която ще замени класическите резидентни институции.
Инвестиционният компонент ще се изпълнява със средства от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
национално финансиране чрез ОП „Регионално развитие” и Програма за развитие на
селските райони. По схемата за безвъзмездно финансиране „Подкрепа на
деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в
риск” конкретни бенефициенти са 81 общини, от които 62 от градските агломерации с
програмирано финансиране-106 976 439лв. и 19 общини от селските райони с
програмирано финансиране -16 703 337 лв. за следните услуги:






149 Центрове за настаняване от семеен тип, в които ще живеят до 12 деца;
36 Защитени жилища , всяко за по 8 младежи;
1 дневен център за деца с увреждания;
8 центъра за социална рехабилитация и интеграция;
В следващия програмен период ще бъдат изградени още съпътстващи услуги, които ще
предоставят рехабилитация и терапия в общността.
 Те ще се изградят в по-големите населени места, с достъп до качествена медицинска и
образователна грижа и с по-добра възможност за социална интеграция.
Към момента на отчитане на НПЗД 2012 г. няма изградени по проекта,
оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища.
Дългите процедури по обжалване на избор на изпълнител по ЗОП на практика забавиха
напредъка на строителните работи и доставките на обзавеждане и оборудване. По ОПРР са
сключени 62 договора на стойност 104 млн.лв. Срокът за изпълнение на договорите е
24 месеца. Тук между 80 и 90 % от процедурите за СМР се обжалват.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Не са постигнати значението и ефекта от
прилагането на мярката за подобряване на инфраструктурата тъй като през отчетния
период нямаше изградени нови услуги.
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2.7. Мониторинг на изпълнението на строителните дейности на новите социални
услуги
Описание на постигнатото: През отчетния период беше актуален третият срок за
кандидатстване на общините, бенефициенти на ОПРР за изграждане на резидентни услуги.
Съгласувани са задания за проектиране на 2 общини и работни/ технически проекти на 4
общини. За общините, които попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските
региони (ПРСР), също продължи съгласувателната процедура за подготовка на
инвестиционни проекти. През отчетния период са съгласувани заданията за проектиране
на 18 общини (от общо 19) и работни/ технически проекти на 4 от тях.
На 13.03.2012 г. съвместно с МЗХ и ДФЗ беше проведен информационен ден за
общините, бенефициенти по мярка 321 на ПРСР. От страна на проектния екип, на срещата
беше представена концепцията за промяна в модела на грижа в новите услуги.
За наблюдение на изпълнението на инфраструктурните проекти е разработен
инструмент, чрез който да се проследяват етапите на процедурите за избор на изпълнители по
ЗОП, напредъка на строителните работи и доставките на обзавеждане и оборудване.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Има изработен механизъм за проследяване
изпълнението на строителните дейности. Поради забавянето на строителните работи не са
направени проверки за изпълнението им.
2.8. Стартиране на проект за реформа на ДМСГД в 8 пилотни домове за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 г. с нов модел на здравно-социални услуги за деца и
семейства от общността.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява в рамките на проект „Посока:
семейство”, финансиран по ОП РЧР, Процедура: „Шанс за щастливо бъдеще”. Проект
„ПОСОКА: семейство” се изпълнява от Министерство на здравеопазването, в
партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално
подпомагане. Целта на проекта е подготовката за преструктуриране на домовете за
медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на
целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни градове: Габрово, Монтана,
Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, в срок от 34 месеца – октомври
2011 г. – август 2014 г.
Специфичните цели на проекта са свързани с: планиране на подходящи услуги в
пилотните 8 ДМСГД, обект на преструктуриране; подготовка за извеждане на децата от
институциите; комуникиране на процеса и целенасочени мотивационни и информационни
действия спрямо заинтересованите страни в негова подкрепа.
През 2012 г. в рамките на проекта са създадени мултидисциплинарни екипи в пилотните
градове. Проведени са обучения на екипите за извършване на оценка на потребностите на
децата и техните семейства. Направени са оценки на децата от 0-3 г. и семействата им.
Изготвени са планове за деинституционализация на децата. Към 31.12.2012 г. са
актуализирани оценките на потребностите на 190 деца и са актуализирани оценките на
132 семейства.
В изпълнение на Дейност 3 от този проект „Основни анализи за подготовка на
преструктуриране на ДМСГД. Подготвителни дейности за реинтеграция”, са разгледани
различни инструменти за оценки на деца в Р България от екипа за управление и местните
координатори. От Министерство на здравеопазването е изготвен Инструмент за оценка на
ресурси на ДМСГД, както и Методика за оценка на деца и семейства по препоръки на
партньорите и съществуващите в Р България добри практики. Местните координатори
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работят по създаване на подкрепяща среда със заинтересованите страни по места, събират и
обобщават информация с помощта на формуляри, която да послужи за изготвянето на Анализ
на ресурсите на ДМСГД; оказват подкрепа на водещ случая служител в ОЗД в процеса на
реинтеграция на децата от дома; работят по изграждане на подкрепяща среда в общинските
администрации по места като етап от подготовка за среща с кметовете на общинските
администрации и персонала на ДМСГД. В резултат от тяхната работа, към 31 декември 2012
г. са анкетирани всички 568 служители на ДМСГД. Отговорите им са обработени и на
тяхна база са предложени теми за обучение на персонала на ДМСГД, като тази дейност ще
бъде обект на процедура за избор на изпълнител.
В началото на 2012 г общият брой деца, настанени в 8-те ДМСГД са 342, в края на
2012 г са 248. През 2012 г. в 8 ДМСГД са постъпили 190 деца, а са изведени 284, тоест децата
в тези домове са с 94 деца по-малко.
Извършени са основните анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД, изготвени
са оценки на всички деца с увреждания над 3 годишна възраст. Няма потвърдена информация
за усвоени средства. Домовете за медико-социални грижи са със статут на лечебни заведения
и са под ръководството на Министерство на здравеопазването т. е. те са държавна
собственост. Договорът с МЗ по ОПРР е сключен на 21.07.2011 г. за изпълнение на
инфраструктурни дейности, а 8-те общини имат ангажимент да разкрият услугите в
осигурени от възложителите сгради. От гореизложеното е видно, че общините няма как да
разработят и депозират проекти за изграждане и разкриване на услуги при липса на социална
инфраструктура. През 2012 г. в изпълнение на дейностите по проект ПОСОКА: семейство са
усвоени 87 371,60 лв.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Изпълнени са в срок заложените дейности в
рамките на проект ПОСОКА: семейство. Все още не е постигната пълна
деинституционализация която следва да е факт след реализиране на етапите по проекта и
извеждането на децата над 3-годишна възраст с увреждания, част от целевата група на проект
„Детство за всички”.
2.9. Планиране на конкретните услуги в пилотните области, необходими за
преструктурирането на ДМСГД.
Описание на постигнатото: Изпълнява се от Министерство на здравеопазването, по
проект „ПОСОКА: семейство” в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и
Агенция за социално подпомагане, по дейностите от проекта за „Планиране на конкретни
услуги. Разработване на методологии за иновативните услуги”, и дейност за „Обучения на
персонала в пилотните ДМСГД и на персонала в новоразкритите услуги”. Към края на
отчетния период са идентифицирани липсващите и необходими за изпълнението на
проекта услуги, разписани са според техния вид и са планирани, като предстои
разработване на методология и методики за тяхното предоставяне през 2013 г. Планирани
са да бъдат създадени четири вида нови и иновативни услуги:
 услуги за ранна интервенция и превенция на изоставянето на деца и подкрепа на
техните семейства;
 услуги за заместваща семейна грижа;
 подкрепяща грижа за майки и бебета;
 интегрирани здравно-социални услуги.
Формулирани са услугите в пилотните области, необходими за преструктуриране на
домовете, предстои конкретизиране на вида и броя им във всяко от населените места с
пилотни ДМСГД. Без да бъдат изградени здравно-социални услуги в общността не може
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да се оказва адекватна подкрепа на семействата за отглеждане на детето в родното
семейство.
Дейността ще стартира през 2013 г., след изготвянето на Анализ на причините за
настаняване на децата в ДМСГД, Анализ на наличните здравни и социални услуги в
областта и Анализ на ресурсите на ДМСГД.
Значението и ефекта от прилагането на мярката: Заложените резултати и ефект може
да бъдат отчетени след реализацията на съответните етапи на проекта.
2.10. Повишаване качеството на грижа в пилотните ДМСГД
Описание на постигнатото: В рамките на проект „ПОСОКА: семейство” са проведени
обучителни семинари за персонала на пилотните Домове за медико-социални грижи за
деца. Обученията са проведени от Фондация „Лумос” – България. Обученията бяха
насочени както към екипите на ДМСГД, така и към представители на ОЗД и експерти от
РДСП. Дейността „Обучения на персонала в пилотните ДМСГД и на персонала в
новоразкритите услуги”по проект ПОСОКА: семейство – ще се осъществи съгласно
плана през 2013 г. за инфраструктурните дейности по проект „Преструктуриране на
домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години” по ОП „Регионално
развитие 2007 – 2013 г.” - Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.08/2010. Те стартират от началото на м. февруари 2013 г.
Значение и ефект: Отчита се повишено качество на грижа за децата в пилотните ДМСГД,
като освен обучението на персонала значение се отдава и на значително намаляване броя
на децата.
2.11. Осъществяване на мониторинг на процеса на закриване на ДДМУИ и ДМСГД.
Описание на постигнатото: Изготвеният втори мониторингов доклад представя
напредъка,
предизвикателствата
и
проблемите,
съпътстващи
процеса
на
деинституционализация. Мониторинговият доклад отчита изпълнението на Плана за
действие за периода от юни 2011 до юни 2012 година.
Описани са реализираните дейности за периода по следните проекти:
„Детство за всички”,
„ПОСОКА: Семейство”,
„И аз имам семейство”,
„Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на
качеството и ефективността на социалната работа”
5. „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално
равнище”.
Вторият мониторингов доклад описва реализираните дейности; напредъка и практическата
промяна в правната и методическта рамка; мерките и дейностите от системата за закрила
на детето и предоставяните социални услуги в подкрепа на процеса; допълнителния ресурс
от НПО; посочени са предизвикателствата и проблемите.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Информацията от мониторинговия
доклад помага за подобряване на работата и очертаване на проблемните области, за
извеждане на насоки за процеса на закриване на домовете.
1.
2.
3.
4.
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2.12. Проверки по отношение нарушаване правата на децата в специализираните
институции.
Описание на постигнатото: В изпълнение на едни от основните правомощия на
Председателя на ДАЗД за контрол и мониторинг на правата на децата, през 2012
година са проверени 232 на брой социални услуги за деца – 88 специализирани
институции и 144 социални услуги в общността, от които по сигнал 50 бр, планови 166 бр.
и повторни проверки – 16 бр.
От проверените по сигнал 28 специализирани институции за деца е установено, че в нито
една от тях няма приета от персонала, система и методи за възпитание и прилагане на
дисциплинарни и ограничителни мерки. Това води до използването на неприемливи
методи за въздействие над децата, с което се нарушават правата им. Установено е още, че
не всички служители разпознават компетенциите на отделните органи за закрила на
детето, което влияе върху взаимодействието и ефективността при решаването на
конкретни случаи и проблеми, включително и при случай на инцидент с дете. Основните
пропуски са свързани с организацията на работата на персонала (пропусквателен режим,
процедури и др.), както и с качеството на грижа за децата ( формално и непълно написани
планове за грижа, липсват знания и умения за работа с деца с девиантно поведение и деца,
жертва на насилие и др.).
Значение и ефект: В резултат на извършените проверки и дадените методически указания
и предписания, се създават по-добри условия и възможности за спазване правата на
децата.
2.13. Реализиране на проект „Семейство за всяко дете”, насочен към развиване на
мрежа от услуги за подкрепа на семейства и малки деца. Деинституционализация на
децата, настанени в ДМСГД – гр. Шумен и създаване на алтернативни форми на
грижа за децата.
Описание на постигнатото: В рамките на Проект «Семейство за всяко дете» за
закриване на ДМСГД гр. Шумен, се осъществявят дейности за превенция на
изоставянето на ниво родилен дом, съвместно с ДСП - Шумен, КСУДС и МБАЛ Шумен.
Проектът стартира през м. октомври 2010 г., в партньорство между УНИЦЕФ, МЗ, МТСП,
ДАЗД и АСП, областния управител на област Шумен и община Шумен. По проекта е
подписан Меморандум за разбирателство между ангажираните органи, институции и
организации.
В рамките на проекта, в изпълнение на дейностите по компонент «Система за закрила на
детето», през месец юни между УНИЦЕФ и АСП, е подписан Договор за предоставяне на
безвъзмездно финансиране и развитие на системата за закрила на детето в област Шумен,
чрез назначаване на допълнителен човешки ресурс в териториалните поделения на
АСП. С подписан между АСП и УНИЦЕФ анекс, е продължено действието на договора до
31.12.2013 г. Чрез изпълнението на договора е подкрепен действащия проект за закриване на
Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Шумен и развиване на мрежа от интегрирани
здравно-социални услуги в подкрепа на отглеждането на децата в семейна среда.
В резултат на изпълнението на проекта, 6 бебета са останали и се отглеждат в родните
им семейства, като продължава подкрепата за семейството и детето и в семейна среда, а
26 новородени са настанени в приемни семейства. През периода 2011- 2012 г. нито едно
бебе в Шуменска област не е настанено в институция.
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Регионалната служба на УНИЦЕФ за Източна Европа и държавите от ОНД, съвместно с
МВнР, МЗ, МТСП, ДАЗД организира Конференция на високо международно равнище
на тема „Спиране настаняването на деца до три години в институции”,, която се
проведе на 21 и 22 ноември 2012г. под патронажа на президента Росен Плевнелиев.
Значение и ефект: В практиката е поставен акцент и се обръща първостепенно внимание
на услугите за подкрепа на детето и неговото семейство още от най- ранна детска възраст,
подхожда се комплексно към проблемите и рисковете, както и при осигуряването на
подкрепата..
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 детайлната оценка на децата и младежите с увреждания над 3 г., настанени в ДМСГД,
ДДУИ и ДДФУ, тъй като те ще дадат добра основа за изготвяне на индивидуален план за
преместване на всяко дете/ младеж в новите услуги. Планът ще отчита развитеито на
детето/ младежа, неговите/ нейните потребности, контактите с близки и роднини и ще е
прдпоставка за качествено предаване на грижата в новите услуги.
 Проучването на желанията и взможностите на родителите на децата, настанени в
ДДМУИ, да поддържат контакти с тях е довело до неочаквано добри резултати- почти
половината -47% от анкетираните 1 600 родители и роднини, са заявили желание да
поддържат врзка с детето.
 Извършени са над 200 супервизии във всички ДДУИ/ДДФУ и е предоставена
професионална подкрепа и помощ.
 Проведените обучения в рамките на проект „Детство за всички” са довели до промяна на
отношението и на грижите за децата, с видими резултати.
 Проведената информационна кампания, подготвените информационни материали и
видеоклип за информиране на обществеността за същността и етапите на процеса
деинституционализация, показват необходимостта и значението на подходите за
запознаване и съпричастност на хората на местно ниво.
 Всички 81 общини-бенефициенти по Националната карта на услугите имат сключени
договори за изпълнение на планираната социална инфраструктура.
 За наблюдение на изпълнението на инфраструктурните проекти, има изработен
механизъм за проследяване етапите на процедурите за избор на изпълнители по ЗОП,
напредъка на строителните работи и доставките на обзавеждане и оборудване. Поради
забавянето на строителните работи не са направени проверки за изпълнението им.
 Стартирането на проект „ПОСОКА: Семейство” и изпълнението на заложените дейности
за годината позволи да бъдат формулирани необходимите услуги в пилотните области,
необходими за преструктуриране на домовете, като предстои конкретизиране на вида и
броя във всяко от населените места с пилотни ДМСГД, разработване на методология и
методики за предоставяне.
 Изпълнени са в срок заложените дейности в рамките на проект ПОСОКА: семейство.
Все още не е постигната пълна деинституционализация, която следва да е факт след
реализиране на съответните етапи по проекта и извеждането на децата над 3-годишна
възраст с увреждания, част от целевата група на проект „Детство за всички”.
 Отчита се повишено качество на грижа за децата в пилотните ДМСГД, като освен
обучението на персонала значение се отдава и на значителното намаляване броя на
децата.
 Изготвен е мониторингов доклад за изпълнението на разписаните в Плана за действие за
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изпълнение на Визията за деинституционализация проекти, който очертава
постиженията, проблемите и възможните решения.
 В резултат на извършените проверки и дадените методически указания и предписания,
се създават по-добри условия и възможности за спазване правата на децата.
 Заложените резултати и ефект от дейностите по проект „Семейство за всяко дете”,
насочен към развиване на мрежа от услуги за подкрепа на семейства и малки деца, са
постигнати в значителна степен с въведения нов и уникален модел за страната ни, с
който се разширяват възможностите за предоставяне на качествена приемна грижа.

Цел 3: Повишаване капацитета на системата за закрила на детето
3.1. Укрепване капацитета на АСП за повишаване качеството и ефективността на
социалната работа.
Описание на постигнатото: АСП изпълнява проект „Укрепване на капацитета на
Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на
социалната работа”, благодарение на подкрепата по ОП РЧР. Проектът е с териториален
обхват 28 области на територията на Република България. Целева група на проекта са
служители на АСП. Срокът за изпълнение на проекта е от м. 08.2011 г. до 31.10.2014 г.
Общата цел е повишаване капацитета на служителите в АСП и подобряване ефективността
на социалната работа.
Извършен е анализ на натовареността на социалните работници и е създаден механизъм
за оценка и управление на натовареността. На базата на изготвения анализ на
натовареността на социалните работници е извършен подбор и разпределението на 400
социални работници в отдел „Закрила на детето” (ОЗД) и отдел „Хора с увреждания и
социални услуги” (ХУСУ), във всички 147 ДСП в страната. Към 31.12.2012 г. в ОЗД са
назначени 217 социални работници, за които е осигурено възнаграждение.
Направен е анализ на потребностите от обучение и супервизия за експертите и социалните
работници, работещи в ОЗД и ХУСУ към ДСП. Изведени са ключовите компетентности и
темите, по които ще се провеждат обученията. Изготвени са и анкетни карти, чрез които е
извършено проучване сред социалните работници за изследване на потребностите им от
обучение и супервизия. Изготвеният анализ на потребностите от обучения и супервизия
ще послужи за основа при планиране и провеждане на обученията на служителите от ОЗД
и ХУСУ, в изпълнение на дейност 8 от Проекта.
За съжаление отпадат от обхвата на проекта две от основополагащите за ефективността на
работата и социалните услуги дейности, а именно: дейност 6 „Изготвяне на единни
методики за оценка на потребностите на хората с увреждания и разработване на
механизъм за определяне и отпускане на индивидуален бюджет на хората с увреждания за
ползване на съответните услуги“ и дейност 9 „Индивидуална и групова супервизия на
служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”.
Разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения,
съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги в
общността и планиране на адекватно обучение, е предвидено за изпълнение на следващ
етап.
Значение и ефект: Към момента на отчитане изпълнението на НПЗД 2012 г. е извършен
подбор и са наети нови 400 социални работници, от които 217 вече са назначени в ОЗД и е
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изготвен анализ на портребностите от обучение, на базата на специално проведено
проучване.
3.2. Провеждане на обучения по отношение разпознаване синдрома на родителското
отчуждение
Описание на постигнатото: Към 31.12.2012 г., обученията на социалните работници от
ОЗД и ХУСУ, които са заложени да бъдат проведени по проект «Укрепване на капацитета
на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа» не са
стартирали.
Изготвеният в рамките на този проект анализ на потребностите от обучения и супервизия,
ще послужи за основа при планиране и провеждане на обученията на служителите от ОЗД
и ХУСУ, в изпълнение на дейност 8 от Проекта.
Значение и ефект: Тъй като не са стартирали обучения, няма постигнато значение и ефект
от прилагането на мярката
3.3. Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при
управлението и предоставянето на социални услуги по места.
Описание на постигнатото: Дейността се извършва по проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище, финансиран от ОП
РЧР. Във връзка с изработването на областните и общинските стратегии за развитие на
социалните услуги е извършен анализ на целевите региони.
В рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални
услуги на регионално равнище” са назначени и обучени 56 координатори на областно
ниво. Изготвен е анализ за степента на готовност на местно равнище и идентифицирани
конкретни населени места, в които ще се изграждат нови социални услуги за младежи,
напускащи ДДЛРГ и хора с увреждания.
Изведен е инструмент – формуляр на потребностите от социални услуги. Изготвени
са 1237 броя формуляри за оценка на нуждите от социални услуги, от които 140 са
оценките за младежи, навършили 18 г. от ДДЛРГ..
Изготвени са 28 анализа за степента на готовност на регионално ниво за прилагане
на практика на интегриран модел за социално включване на уязвими групи и един
обобщен анализ за прилагане на интегрирания модел за социално включване.
Идентифицирани са конкретни 91 населени места, в които е необходимо да бъдат
създадени социални услуги за лицата от целевата група по операция „Живот в
общността” на ОПРЧР. В анализа се препоръчва, в рамките на операция „Живот в
общността” да се разкрият общо 120 броя социални услуги, от тях 39 Наблюдавани
жилища за младежи, напускащи Домовете за деца, лишени от родителска грижа.
По данни на АСП към 30.12.2012 г. функционират 338 социални услуги за деца и
семейства, включително и от резидентен тип, както следва:
 Център за обществена подкрепа – 88;
 Център за работа с деца на улицата – 12;
 Кризисен център – 14;
 Звено „Майка и бебе” – 10;
 Приют – 5;
 Център за настаняване от семеен тип – 90;
 Дневен център за деца с увреждания – 71;
 Дневен център за деца и възрастни с увреждания – 7;
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 Преходно жилище – 15;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – 26.
Значение и ефект: Изготвени са анализи на готовността за прилагане на интегриран
модел във всяка от 28 области, идентифицирани са реално функциониращите социални
услуги, определени са населените места, в които има нужда от разкриването на услуги за
младежи, които напускат ДДЛРГ и за хора с увреждания.
3.4. Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и
супервизия.
Описание на постигнатото: Дейността е част от проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, като включва
организиране на обучения на обучители за управление, предоставяне на социални услуги и
супервизия на представители на целевите групи по проекта. Дейността не е стартирала
през отчетния период. Нейното изпълнение се предвижда за 2013 г.
Значение и ефект: Дейността не е стартирала през отчетния период.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Към момента на отчитане изпълнението на НПЗД 20102 г. е извършен подбор и са
наети нови 400 социални работници, от които 217 вече са назначени в ОЗД и е изготвен
анализ на портребностите от обучение, на базата на специално проведено проучване.
На този етап не са разработени и предложени за прилагане системи от модулни
обучения, осигуряващи надграждащи знания и умения на социалните работници.
 В края на годината няма стартирали и проведени обучения по отношение разпознаване
синдрома на родителското отчуждение, които са заложени да стартират в рамките на
проект «Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и
ефективността на социалната работа».
 В значителна сепен са постигнати значението и ефекта от прилагането на мярката с
изготвените анализи за всяка от 28 области и идентифицираните реално
функциониращи социални услуги. На практика, в страната няма приета и прилагана
методология за оценка на ефективността на услугите, нито на ефективността на тяхното
управление и предоставяне.
 Дейността за обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги
и супервизия не е стартирала през отчетния период. Нейното изпълнение се предвижда
в рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални
услуги на регионално равнище” на следващ етап от реализиране на проекта.

ЦЕЛ № 4 Създаване на нова правна рамка за гарантиране правата на
децата
По тази цел е заложена една единствена дейност, а именно:
4.1. Приемане на нов Закон за детето
Описание на постигнатото: Ефективното функциониране на изградената система за
закрила на детето изисква да бъдат въвеждани промени в нормативната база, в
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съответствие със социалните и икономическите условия. Философията на проекта на
Закона за детето се основава на подхода за правата на всички деца, а не само на децата в
риск. С цел да се осигури по-голяма публичност, Проектозаконът беше подложен на
широко обществено обсъждане, преди да бъде внесен от Министерски съвет в Народното
събрание. Към края на 2012 г. Законопроектът не е внесен в Министерски съвет.
Значение и ефект: Въпреки, че не е приет, Проектът на Закона за детето насочи
чувствителността и мисленето на обществеността и специалистите към значимостта на
детето и детството, а в резултат на широките обсъждания и дебати на различни нива, се
повиши информираността за системата и органите за закрила на детето.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Към момента на отчитане изпълнението на НПЗД 2012 г., не е приет разработения и
Проект на Закон за детето, но широкото публично обсъждане повиши информираността
и чувствителността на обществото ни към състоянието на детето и детството.

ЦЕЛ№ 5 Мониторинг върху дейностите по спазване правата на децата и
стандартите за качеството на услугите за деца.
5.1. Извършване на планови проверки на доставчиците на социални услуги за деца.
Описание на постигнатото: В изпълнение на правомощията на Председателя на
ДАЗД, като специализиран орган за ръководство, координация и контрол, от ГДКПД
към ДАЗД през 2012 г. са проверени 232 броя социални услуги за деца – 88
специализирани институции и 144 социални услуги в общността, от които по сигнал 50
бр., планови 166 бр. и повторни проверки – 16 бр.
Експертите в шестте звена на ДАЗД в страната извършиха планови проверки в 115
Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)- за спазване на критериите и стандартите за
предоставяне на социални услуги за деца и гарантиране на качеството и ефективността на
услугите. Издадените лицензи за социалната услуга за деца „Център за обществена
подкрепа”, предоставяни от лиценцирани доставчици и/или общини на територията на
страната са 122. В резултат на проверките бе установено, че броят на реално
функциониращите Центрове за обществена подкрепа е 98. От тях 56 се предоставят от
общините, 27 са тези, при които кметът на общината е възложил управлението на
социалната услуга на лицензиран доставчик и едва 15 са ЦОП-те, които се предоставят от
лицензирани доставчици на услуги, които не са делегирани от държавата дейности, т.е.
общо 85 % от тези центрове (ЦОП)-те функционират като делегирана държавна дейност.
Общият капацитет на Центровете за обществена подкрепа за 2012 г. е 4621, а общият брой
преминали през услугата ЦОП потребители е 10 065. Голяма част от ЦОП-те работят с
много по-голям от определения като капацитет брой потребители.
Определението, дадено в Методиката на ЦОП, утвърдена на национално ниво за
капацитета като средногодишния брой преминали основни потребители, не гарантира
оптимално използване на работното време на специалистите, работещи в ЦОП и следва да
се разработи инструмент – измерител на натовареността на консултативните услуги.
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Голям брой от центровете в различните общини са създадени в следствие на проекти (с
проектно финансиране), след което с цел устойчивост, услугата в следствие става
държавно делегирана дейност.
Юридическите лица с нестопанска цел са неравнопоставени в сравнение с
държавата и общините, поради съществуващия лицензионен режим. Към настоящия
момент са ограничени възможностите на неправителствените организации да
кандидатстват с проекти за финансиране и няма механизми за „мотивиране” на местната
власт да разкрива социални услуги. Предвид на това е необходимо, в случаите, при които
социалните услуги се извършват от общините, те да могат да предоставят социални услуги
за деца до 18 години, след издаване на лиценз от председателя на ДАЗД и вписване в
регистъра на АСП. Общините, за разлика от неправителствените организации,които
управляват тези услуги, не влагат усилия и ресурс за повишаване професионалната
компетентност на специалистите и наддграждане на знанията и уменията им за работа с
деца, не осигуряват обучение и супервизии на екипите си.
При проверките е установено, че неправителствените организации, които
управляват услугата ЦОП, реализират и множество проекти, чрез които включват в
дейността си нови форми на подкрепа и работа с децата и семествата, както и
дофинансират услугата.
Неправителствените организации, които предоставят услугата ЦОП по проекти и
осигуряват средства от други дейности и организации, след приключване на
финансирането по проектните дейности, са изправени пред невъзможността да осигурят
устойчивост и продължаване на услугата, въпреки наличната необходимост от нейното
съществуване. Тъй като лицензирането на организациите не е обвързано с финансиращи
програми (включително и национални), това поставя тези организации в неравностойно
положение по отношение на бъдещото обезпечаване на услугите, в сравнение в
делегираните от държавата услуги.
Не е установено населено място, в което да няма потребност от предоставянето на
тази услуга. Достъпът до услугата ЦОП за потребителите от малки населени места,
отдалечени от областния град, е ограничен, поради което е желателно или разкриване на
нови услуги ЦОП в повече общини, или обезпечаване и развиване на мобилната работа,
чрез която се цели да се идентифицират и обхванат деца и семейства от високорискови
групи. Основен ангажимент в извършване на планови проверки на доставчиците на
социални услуги за деца имат АСП и ДАЗД.
По тази дейност е получена информация от Агенцията за социално подпомагане
(АСП), съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за социално подпомагане за контролиране на
утвърдените критерии и стандарти за социални услуги, в изпълнение на Годишния план за
контролна дейност на инспектората към изпълнителния директор на АСП за 2012 г., както
и с оглед ангажимента на Агенцията по Национална програма за гарантиране на правата на
децата с увреждания 2010 – 2013 г. за извършване на анализ на резултатите от работата на
съществуващите Дневни центрове за деца с увреждания, е извършен мониторинг по
утвърден план. Планови проверки на дейността са извършени в 67 Дневни центъра за
деца с увреждания. Другите планови проверки на средната годишна заетост и разходване
на средствата от единния разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата
дейности, чрез общински бюджет, са извършени от Инспектората на АСП в 5 Дома за
деца, лишени от родителска грижа и в 2 Дневни центъра за деца с увреждания, с общ
капацитет 251 места. Въз основа на резултатите от тези проверки, капацитетът им е
намален общо с 67 места. По информация от АСП, плановите тематични проверки, които
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са извършени в Дирекции „Социално подпомагане”, са свързани с „Управление на случай
на дете в риск” и във връзка с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”.
Значение и ефект: Дадените методически указания и предписания, проверката на
изпълнението им, както и направените препоръки за промени в методическите и в
нормативните регламенти, водят до подобряване на работата в услугите за деца семейства
и гарантиране спазване правата на децата.
5.2. Извършване на проверки по сигнал, относно нарушаване правата на децата и по
НКССУД.
Описание на постигнатото: От ГДКПД към ДАЗД, са извършени проверки по
сигнал относно спазване на правата на детето на 22 доставчици на социални услуги
за деца – ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДУ, ДДЛРГ, ДМСГД, приюти и др.
При проверените социални услуги от резидентен тип, в няколко случая е
констатирано, че моделът на работа в Център за настаняване от семеен тип често наподобява
модела на работа в специализирана институция и не гарантира безопасна и сигурна среда за
настанените деца. Не се уведомяват органите за закрила на детето при инциденти с настанени
деца и не се търси тяхното съдействие за оказване на помощ и подкрепа на деца, преживели
насилие. За съжаление, при проверките по сигнал е установено, че има и услуги, в които
персоналът и ръководството не познават и не прилагат НКССУД в работата си, както и не
познават действащото законодателство в областта на закрилата на детето.
През 2012 г. инспекторите на ГДКПД извършиха девет проверки по сигнал
относно спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца, уредени в
Приложение №1 към чл. 17 и в Приложение № 3 към чл. 48 от Наредбата за критериите и
стандартите за социални услуги за деца. Констатирано е неизпълнение на критерии към
проверяваните стандарти, като за отстраняването им са дадени задължителни предписания
с определен срок и писмени методически указания за изпълнението им. При извършените
повторни проверки за изпълнението на дадените предписания в проверените обекти, е
установено, че някои вече са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.
Освен в специализирани институции и услуги, през 2012г. от ГДКПД са извършени
43 проверки проверки по сигнал в дирекции „Социално подпомагане"/ОЗД.
Констатирани са пропуски и нарушения, свързани с липсата на система за въвеждащо,
надграждащо и продължаващо обучение за работещите в ОЗД, недостатъчно осигурената
възможност за супервизия и професионална подкрепа, голямата натовареност с активни
случаи и недостатъчно обезпечаване с кадрови ресурс, недобрите в преобладаваща част от
отделите материални условия и ресурси. Поради тези продължаващи през годините
основни проблеми, при проверките се установяват пропуски в работата по социалните
оценки и докладите, в отразяването и регистрирането на случаите, в изготвянето на
плановете за действие и плановете за грижа за детето, във взаимодействието с с други
компетентни институции – друга ДСП, органи на МВР, специализирани институции,
лекари и др.
В направените констатации от извършените проверки в ДСП за пореден път са
изведени препоръки, свързани с обучението и подготовката за работа, с натовареността на
социалните работници в отделите за закрила на детето и необходимостта от стандарт за
оптималния брой случаи, при които работата на социален работник в ДСП ще бъде
ефективна. Ограниченият лимит за ползване на служебен автомобил, като необходимост
поради големия териториален обхват на дирекциите «Социално подпомагане», както и
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професионалната подготовка на кадрите, особено на тези с изнесените работни места,
липсатата на кариерно развитие и супервизия, водят до недостатъчна ефективност в работа
на ОЗД. Констатациите на комисиите, извършили проверките в ОЗД е, че това са
причините, поради които в работата си по случаи, социалните работници от ОЗД не
осъществяват достатъчно наблюдение на децата в семействата - домашни посещения,
събиране на информация от повече източници като личния лекар, учители, разширено
семейство и др. Това затруднява реалната оценка на риска за детето и предприемането на
адекватни мерки за защита на най-добрия му интерес.
Не са маловажни и констатациите, че текучеството в системата и смяната на
няколко социални работници в работата по един и същи случай на дете, води до
непоследователност в действията и забавяне при взимане на важни решения за детето.
По данни на АСП, през 2012 г. от инспектората на АСП са извършени общо 20
проверки по сигнал, от които 8 (осем) са в териториалните поделения - в отделите
«Закрила на детето» към ДСП, във връзка с работата на служителите по конкретни случаи
и спазване правата на децата. Извършените 12 (дванадесет) проверки в специализирани
институции за деца по сигнали за насилие над деца както следва: ДДЛРГ – 9 проверки;
ЦНСТ – 2 проверки; SOS – Детско селище – 1 проверка. Това не са проверки по сигнал!!!
Значение и ефект от прилагането на мярката: Проверките по сигнал,
извършвани от ДАЗД и АСП водят до подобряване работата по случаи на деца в риск и
до създаване на по-добри гаранции за спазване правата на децата.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Проверките на място, извършвани от инспекторите на ДАЗД и АСП са основният начин
за контрол върху работата както на доставчиците на социални услуги за деца, така и на
органите за закрила на детето в два взаимно допълващи се, но различни аспекта:
съответствие с нормативната уредба и регулациите и съответствие на създадената
организация, процедури и условия с изискването за спазване правата на детето във
всички области от неговия живот.
 Дадените методически указания и предписания, проверката на изпълнението им, както
и направените препоръки за промени в методическите и в нормативните регламенти,
направени от експертите на ДАЗД, водят до подобряване на работата на услугите за
деца семейства и на оргоните за закрила на детето.
 Проверки по сигнал са извършени от АСП и ДАЗД в предоставяните социални услуги в
общността, в специализирани институции, както и в ДСП/ОЗД. За съжаление,
проблемите в ОЗД са свързани с основите, концепцията и парадигмата на социалната
работа, които все още не са поставени еднозначно и ясно.

Цел 6: Развитие на Националната информационна система на ДАЗД и
оптимизиране и разширяване на потоците информация.
6.1. Поддържане на информационната система на ДАЗД и разширени възможности за
ползването й от всички институции, органи и организации в тяхната конкретна
работа и за целите на различните секторни политики .
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Описание на постигнатото: Основно правомощие на председателя на ДАЗД е
създаването, поддържането и актуализирането на Националната информационна система
(НИС). Функциониращата от години НИС на ДАЗД не е автоматизирана, не позволява
електронно въвеждане с контрол на надеждност и валидност на данните, с едно
единствено изключение - получаваната информация от отделите за закрила на детето.
Двата основни потока информация – вътрешен и външен, се преглеждат и
анализират, допълват и коригират всяка година, като се следи за сравнимост на
индикаторите и показателите през годините, както и за съпоставимостта им с тези на
европейско и международно ниво( Евростат, Транс-Моне, УНИЦЕФ, изследователски
център на УНИЦЕФ „Иноченти”).
Основната информация, която се поддържа чрез Националната информационна
система е за: децата, които се нуждаят от специална закрила; деца в риск, специализирани
институции за деца и специални училища; деца с изявени дарби; деца за пълно
осиновяване, информация за кандидатстващи и утвърдени осиновители; информация за
кандидатстващи и утвърдени приемни семейства, информация за дейността на ОЗД сигнали, случаи, предприети мерки, услуги, проблеми в работата, предложения,
информация за НПО. Въз основа на получените данни в ДАЗД се подготвят анализи,
необходими при определяне насоките на държавната политика за закрила на детето
(анализи за ефективността на системата за закрила на детето; състоянието на децата в
специализираните институции; деца с изявени дарби; деца с увреждания, безнадзорни
деца, услуги за деца в риск и др. ).Част от анализите са публикувани на сайта на агенцията.
Общо през изминалата 2012 г. са въведени, обработени и анализирани данни, получени от
4 300 карти!
Допълнителна информация, свързана със състоянието на детето и семейството МТСП, МОМН, МЗ, МРРБ, МВР, МК, МФВС, МП, данни от Националния статистически
институт, от Университети, научни и изследователски организаци и др. – обща и
специализирана информация за целите на държавната политика в областта на закрилата на
детето.
МТСП изпълнява Проект BG 51PO001 – 6.1.02 „Изграждане на интегрирана
информационна система в МТСП”, като ДАЗД е партньор по проекта. По този повод
експерти от дирекция „Държавна политика за детето” към ДАЗД разработиха техническо
задание за проектиране и разработване на автоматизирана „Национална информационна
система (НИС) на ДАЗД”. Автоматизацията на процесите по интегриране и обработка на
данните ще доведе до повишаване на ефективността при провеждане на политиките на
агенцията в областта на закрила на детето, чрез постигане на по-добра информационна
обезпеченост на управлението и оперативната дейност.
Значение и ефект: Поддържа се и се разширява НИС на ДАЗД, информационният масив
съдържа база данни освен за децата в риск и за състоянието на детето и семейството,
които позволяват проследяване и анализиране на състояния, процеси, политики и др.
6.2. Поддръжка, актуализиране и разширяване на възможностите за обмен на
информация между различните институции, работещи с деца.
Описание на постигнатото: В съответствие с изведената в резултат на оценката на НСД
необходимост от въвеждане на сравними индикатори за наблюдение на дейностите, които
да служат като база за управленски решения, е разработено функционално задание за
оптимизиране и автоматизиране на съществуващата Национална информационна
система на ДАЗД, като част от Интегрираната информационна система, която се
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изгражда по проект на МТСП. Въведените индикатори са разработени така, че да отговаря
на нуждите на основните заинтересовани страни и да се проследява напредъка в хода
на изпълнението на стратегията и на годишните програми за закрила на детето.
Значение и ефект от прилагането на мярката: База данни с възможности за обмен на
информация между различните институции работещи с деца.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Поддържа се и разширява НИС на ДАЗД- информационният масив, съдържа база данни
за деца, които позволяват проследяване и анализиране на състояния, процеси, политики
и др. В голяма степен заложените резултати и ефект от прилагането на мярката са
постигнати.
 Създадената информационен масив от данни дава широки възможности за обмен на
информация между различните институции, работещи с деца, както и за провеждането
на наблюдения и изследвания на процесите, от всички заинтересовани специалисти и
граждани.

II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
ЦЕЛ 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското
здраве.
1.1. Създаване и внедряване на механизми за пълно и ранно обхващане на всички
жени за наблюдение през бременността и майчинството.
Описание на постигнатото: Министерството на здравеопазването осигурява извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване, по един профилактичен преглед през
времето на бременността, на всяка здравнонеосигурена жена с последните промени в
Наредба № 26/2007 г. на МЗ за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени
жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване на деца и бременни жени (обн., ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., в сила от 1.01.2007
г., доп., бр. 100 от 15.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.). Профилактичният преглед при
неосигурената бременна включва:
1. Дейности, извършвани от специалист по акушерство и гинекология: анамнеза, оценка на
рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално
кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед,
изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, ехография,
интерпретация на изследванията;
2. Извършване на изследвания - ПКК, кръвна захар, урина - седимент, глюкоза, албумин,
изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично изследване на
влагалищен секрет.
Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) осигурява болнична
медицинска помощ на всички бременни жени в Р България по 11 клинични пътеки,
по които броят на отчетените случаи е 67 705. Интензивно лечение на новородените
деца с увреждания се провежда по Клинична процедура № 08 „Интензивно лечение на
новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант“. Всички
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клинични пътеки от № 1 до №298 включително, са насочени в Прилежение №16 към НРД
2012 г. за медицинските дейности. Клинична процедура № 08 е включена в Приложение
№19 към НРД 2012 г. за медицинските дейности. За всяка клинична пътека и клинична
процедура е разработен конкретен диагностично-лечебен алгоритъм, който е задължителен
за изпълнение от лечебните заведения за болнична медицинска помощ. Това осигурява
правото на пациента да получи адекватна болнична медицинска помощ. С Договор № РДНС-01-3/30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г.
между НЗОК и БЛС, е определена конкретна цена на всяка клинична пътека и клинична
процедура.
Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Съгласно чл. 45 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г.),
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за оказване на определени
видове медицинска помощ от общопрактикуващи лекари и специалисти от
извънболничната медицинска помощ, която се определя като основен пакет, гарантиран от
бюджета на НЗОК и се регламентира с наредба на министъра на здравеопазването. Към
настоящия момент това е Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба №39 от 16.11.2004 г. на МЗ за профилактичните
прегледи и диспансеризацията, бременните и родилките до 42 дена след раждането
подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен
принцип, определени по вид и честота в приложение №2. Профилактичните прегледи на
бременните се извършват при спазването на изискванията на Наредба №39 от 2004 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията – Приложение №2 към чл. 5, ал. 1:
„Профилактични прегледи при нормална бременност, бременност с риск и родилки“,
съответно на приложение №13 и приложение №15 към НРД 2012 за медицинските
дейности.
За здравно осигурените бъдещи майки, НЗОК има разработена програма
„Майчино здравеопазване”. Цел на програмата е ранно откриване на заболявания и
усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактичните прегледи за периода
от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането.
В нея са включени прегледи и изследвания за проследяване на бременността, заплатени от
НЗОК. Програмата се изпълнява от лекар (общопрактикуващ или акушер-гинеколог),
сключил договор с НЗОК, който е избран от бременната жена. При рискова бременност
програма „Майчино здравеопазване” задължително се изпълнява от специалист акушергинеколог. Броят на прегледите на жените, включени в програма „Майчино
здравеопазване“ при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/ за периода от 01.01.2012 г. до
31.12.2012 г. е 9 135 и сумата заплатена за тях е 45 675 лв., като цената за един такъв
преглед е 5 лв. съгласно Договор №РД-НС-01-3/30.12.2011 г. Проведените първични
профилактични прегледи на жените, включени в програма „Майчино здравеопазване“ при
лекар специалист по акушерство и гинекология за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
са 44 128 и заплатената за тях стойност е 750 176 лв. при цена за преглед 17 лв. съгласно
Договор №РД-НС-01-3/30.12.2011 г.
Отчетените и заплатени профилактични прегледи на жените, включени в програма
„Майчино здравеопазване“ при лекар специалист по акушерство и гинекология за периода
от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са 315 1342 и заплатената за тях стойност е 2 838 078 лв.
при цена за преглед 9 лв. съгласно Договор №РД-НС-01-3/30.12.2011 г., като при двете
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отчетени и заплатени групи са общо както следва: общо брой отчетени прегледи по
програмата 359 470 лв.; общо заплатена стойност в лева 3 588 254.
Значение и ефект от прилагането на мярката: За здравно осигурените бременни по
програма „Майчино здравеопазване“са осигурени възможности за проследяване на
бременността, като за здравно не осигурените през 2013 г. ще бъде гарантиран по един
профилактичен преглед.
1.2. Разработване на иновативен модел за патронажни здравни грижи за подкрепа на
семействата за отглеждане на новородени и малки деца.
Описание на постигнатото: През м. ноември 2012 г. бе приета „Методика за
условията и реда за предоставяне на услугата „Център за майчино и детско здраве”
(ЦМДЗ), разработена от експертна работна група към МЗ. Първият „Център за майчино и
детско здраве” ще започне дейността си през 2013 г. на територията на Област Шумен,
като част от дейностите по закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр.
Шумен. Той е иновативна структура, която към момента няма аналог у нас. В нея ще
работят медицински специалисти, които ще изпълняват дейности по профилактика и
промоция на здравето. Дейностите включват предоставяне на патронажни грижи за
бременни, новородени и деца до 3 години, които са в риск или социална изолация. ЦМДЗ
ще бъде апробиран като звено към лечебно заведение за извънболнична медицинска
помощ и ще бъде ситуиран като звено към Медицински център – МБАЛ-Шумен ЕООД.
Проектът се финансира от УНИЦЕФ България и има срок на действие две години, като ще
бъде изпълняван съвместно от УНИЦЕФ и лечебното заведение.
През отчитания период беше разработена и утвърдена методиката за патронажни
грижи. Резултатите от прилагането на патронажния модел ще бъдат отчетени след
прилагането му през 2013 г.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Към момента, въпреки че има разработен
модел и методика за ЦМДЗ, не са предоставяни патрoнажни здравни грижи за новородени
и малки деца и не е постигнат очаквания ефект за подобряване здравните грижи за
подкрепа на семействата за отглеждане на новородени и малки деца.
1.3. Създаване на образователни материали за родители за насърчаване на добри
родителски практики.
Описание на постигнатото: През 2012 г. са преиздадени здравно-образователни
материали за родители и здравни специалисти от отдел „Рискови поведенчески
фактори и промоция на здравето” при НЦОЗА. Материалите са раздадени и
разпространени от 28-те областни РЗИ в страната и СРЗИ в детски заведения и
училищата. Финансирането е по Национален план за действие „Околна среда-здраве”на
МЗ.
 Брошура за родители „Грижи за личната хигиена на малкото дете (от раждането до
седмата година)- 500 бр.
 Листовка „Основни правила за личната хигиена на ученика от начална училищна
възраст” – 500бр.
 Плакат „Полезно или вредно-зависи от теб” за профилактика на слънчевите изгаряния
в детска възраст – 1500 бр.
 „Упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания” – здравно-образователен
материал на сайта на НЦОЗА и МЗ
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Дипляна „Защо моето дете?” за вредата от пасивното тютюнопушене – 10 000 бр.
Дипляна „Да знаем как да опазим живота и здравето на децата” – 4000 бр.
Дипляна „Защо моето дете?” за вредата от пасивното тютюнопушене – 10 000 бр.
Дипляна „Да знаем как да опазим живота и здравето на децата” – 4000 бр.
Анализ на научните изследвания и опита от практиката за основните рискови фактори,
свързани със средата и поведението на децата извън дома – 28 бр.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Повишаване на информираността на
децата и техните родители, насърчаване и възпитаване на личната отговорност за
собственото здраве.

1.4. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната система, както и
специализирани часове по здравно образование.
Описание на постигнатото: През 2012 г. беше разработен проект на Наредба за
устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, която
ще бъде приета през настоящата година.
По информация на МЗ от регионалните здравни инспекции, през 2011 г. на територията на
страната са работили 4854 здравни кабинети, разпределени както следва: в детски ясли 188
бр., в ОДЗ – 678 бр., в детски градини – 1674 бр., в училищата – 2101 бр. и в заведения за
социални услуги – 213 бр. (Информацията за броя на здравните кабинети за 2012 г. все
още не е получена в министерството и не е актуализирана).
Значение и ефект от прилагането на мярката: Превенция на детското здраве и
осигуряване на медицински грижи за децата в образователните и в социалните заведения.
1.5. Осигуряване на условия за достъп до спортни услуги с цел терапия,
социализация и подобряване на състоянието на децата с увреждания
Описание на постигнатото: По програмата на МФВС „Спорт за хора с увреждания и
деца в риск” в направление„Обучение по вид спорт за хора с увреждания”, са обхванати 477 души с увреждания, за които преките бюджетни разходи са в размер на 108 428 лв.
С проекти по програмата са работили 21 спортни организации от 14 населени места в
страната по 19 вида спорт: голбал, лека атлетика, шахмат, тенис на маса, тенис, баскетбол
с инвалидни колички, плуване, спортни танци, уиндсърф, кану-каяк, сп. ориентиране,
стрелба, конен спорт, баскетбол, адаптирано плуване, шоудан, стрелба с лък, настолни
игри, автомоделни спортове. Няма постъпила информация за децата с увреждания, които
са били обхванати в програмата.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Създадени са условия и възможности за
безплатни занимания със спорт за децата с увреждания.
1.6. Осигуряване на социално-психологическа подкрепа във всички родилни
отделения.
Описание на постигнатото: За осигуряване на психо-социална подкрепа на ниво
родилен дом с цел превенция на изоставянето на новородени деца, в родилните
отделения на страната са назначени и работят около 30 социални работници. В много
от болниците дейността се съвместява от психолози. През последните години по
споразумения с ръководството на болниците, в родилните отделения работят по сигнал
социални работници от неправителствения сектор, което подобрява работата по превенция
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на изоставянето на новородени деца. В страната има разкрити общо 109 родилни
отделения.
По предварителни данни на РЗИ са извършени 812 успешни превенции, като от тях повече
от половината са на новородени с увреждания.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Почти в около една трета от родилните
отделения има назначени социални работници (28%) и се оказва социално-психологическа
подкрепа на майките за отглеждане на детето в родното семейство..
1.7. Провеждане на обучение на здравните медиатори за новите социални услуги.
Описание на постигнатото: През 2012 г. в страната работят 109 здравни медиатори.
През годината е проведено обучение на нови здравни медиатори във Факултета по
обществено здраве на МУ - София, за 25 здравни медиатори, чиято заетост е гарантирана
чрез делегиран бюджет и 15 здравни медиатори, ангажирани по международен проект на
Национална мрежа на здравните медиатори “Инициатива за здраве и
ваксинопрофилактика”.
По програма „ROMED” на Съвета на Европа, за втора поредна година са проведени
обучения за здравни и трудови медиатори в два модула. Обучени са паралелно 15
здравни и 15 трудови медиатори.
От Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е проведено
обучение с участието на 22 здравни медиатори по „Профилактична дейност,
репродуктивно здраве и превенция”. В рамките на двете издания през годината на
„Академия по ваксинопрофилактика 2012 г.” в проведеното обучението е поставен акцент
е „Националната програма за профилактика на рака на маточната шийка и
менингококовите инфекци - ваксинопрофилактиката като ефективна превантивна мярка”.
За здравните медиатори е необходимо да бъде разработен специализиран обучителен
модул за системата за закрила на детето и предлаганите услуги, които биха имали влияние
върху здравето на децата и семействата, с които те работят.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Повишаване компетентностите и
информираността на здравните медиатори по различни здравни проблеми и теми.
Дейност 1.8 Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето
в лечебни заведения.
Описание на постигнатото: През 2012г. от ГДКПД към ДАЗД са извършени по
сигнал две проверки в медицински заведения. От извършените проверки е видно, че
съществуват предпоставки за нарушение правото на закрила, изразяващи се в липсата на
писмен регламент в документите за вътрешния ред и длъжностните характеристики на
служителите за уведомяване на органите по закрила на детето, както и е констатирана
необходимост от подобряване на взаимодействието между лечебните заведения и отделите
за закрила на детето, по отношение на навременното уведомяване за случаи на деца в риск.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Повишаване на информираността и
подобряване на взаимодействието и ранно информиране при наличие на риск за дете.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
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 От 2013 г. (след промяна в нормативната база през 2012 г.) на не осигурените бременни
се гарантира безплатно един профилактичен преглед през време на бременността,
включващ ехографски и клинико-лабораторни изследвания. Мярката предстои да се
прилага през следващия отчетен период.
 Осигуряват се механизми за пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение
през бременността и майчинството чрез финансирани клинични пътеки.
 Приета е от МЗ „Методика за условията и реда за предоставяне на услугата „Център за
майчино и детско здраве”.
 Разработена е и утвърдена методиката за патронажни грижи. Разработеният модел
предстои да бъде апробиран през 2013 г.
 Разработените и разпространени информационни материали помагат за повишаване на
информираността на децата и техните родители, за насърчаване и възпитаване на
личната отговорност за собственото здраве.
 Разкрити са 4854 здравни кабинети в детските заведения, училищата и заведенията за
социални услуги, с което се осигурява превенция на детското здраве.
 Създадени са условия и възможности за безплатни занимания със спорт и достъп до
спортни услуги за децата с увреждания по програмите на МФВС.
 Осигурена е психо-социална подкрепа за родилките с назначаването на социални
работници в 30% от общия брой родилни отделения, а в част от останалите отделения
тази дейност се подпомага от психолози и социални работници от неправителствения
сектор по проекти и програми.
 Повишена е компетентността и информираността на здравните медиатори чрез
проведените през годината обучения.
 Проверките по сигнал, извършени от ДАЗД в двете здравни заведения са довели до подобра информираност на работещите и до по-добро взаимодействие с органите за
закрила на детето при наличие на риск.
ЦЕЛ № 2: Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата.
2.1. Ограничаване на употребата на психоактивни вещества сред учениците
Описание на постигнатото: По данни на МОМН, през изминалата година са
разработени и са приложени училищни програми за превенция на употребата и
злоупотребата с наркотични вещества сред децата от 2 655 училища, в които са обхванати
228 373 ученици.
Отчетът за дейността на превантивно-иинформационните центрове в страната,
които извършват дейности по превенция на употребата на наркотични вещества, ще бъде
изготвен от Националния център по наркомании в края на м. март 2013 г. Поради това от
Националния център по наркомании, като методически ръководител не е предоставена
информация за превантивните дейности, свързани с провеждани превантивни кампании и
издавани брошури по отношение на психоактивните вещества, ориентирана към учениците
и младите хора за отчетния период.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Превенция на употребата на
психоактивни вещества.
2.2. Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за
подобряване на контрола на туберкулозата в България
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Описание на постигнатото: От министерство на здравеопазването като главен
получател на средства по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” със средства от
Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария са разпространени 108 909 и
издадени 60 356 броя обучителни материали; младите хора, обучени по подхода
„връстници обучават връстници” са 590; 144 366 са младите хора на възраст 15-24 г.,
достигнати по подхода „Връстници обучават връстници” чрез кампанийни и
образователни дейности и чрез работа на терен с информационни услуги за превенция на
ХИВ и сексуално предавани инфекции и насочване за тестуване за ХИВ.
Дейностите, които изпълнява Регионална здравна инспекция по Националната програма за
превенция и контрол на ХИВ/СПИН са насочени към:
 до 31.12.2012 г. организираните и провеждани кампанийни и образователни дейности
от 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) са 1115;
 до 31.12.2012 г. броят на младите хора, достигнати с кампанийни и образователни
дейности за превенция на ХИВ и промоция на сексуално и репродуктивно здраве от
РЗИ са 150 560;
В изпълнение на Заповед № РД-28-114/03.07.2012 г. на министъра на
здравеопазването относно действия от страна на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) за
организирането на изследвания за ХИВ/СПИН, туберкулоза, сифилис и хепатит В и С на
децата във всички домове за деца от 7 до 18 г., лишени от родителски грижи (ДДЛРГ), от
всички 28 РЗИ бяха създадени възможности за предлагане на консултиране и изследване
за ХИВ, хепатит В, хепатит С, сифилис и туберкулинов кожен тест на Манту на децата.
При предлагане на медицинските услуги са спазени всички законови и подзаконови
нормативни актове, свързани със защита на детето и на личните данни, както и
конфиденциалността на информацията. Обхванати са 74 ДДЛРГ в които са
консултирани и изследвани лица от 7 до 18 годишна възраст: за ХИВ – 1 944, за
хепатит С - 1 659; за хепатит В – 1 649, за сифилис - 1 689, с туберкулинов кожен тест
на Манту – 1 410.
Министерство на здравеопазването изпълнява проект по Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите
хора в най-голям риск (15-24) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите,
насочени към младите хора” (Предварителни данни към 17.01.2013 г. – МЗ, Структура за
управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария)
В периода 01.01-31.12.2012 г. по Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол
на ХИВ/СПИН” са осъществявани дейности чрез мрежа от 18 младежки клуба за
обучение на връстници от връстници, поддържани от екипите на 18
неправителствени организации в 18 области в страната, работещи сред деца и млади
хора в риск;
Постигнати са следните резултати по ключови индикатори:
 144 336 деца и млади хора в риск са обхванати със специфични услуги за
превенция на ХИВ като работа на терен и кампании за промоция на презервативи и
достигнати по подхода „връстници обучават връстници”;
 383 806 презервативи раздадени сред млади хора в рамките на Компонент 7;
 993 деца от институции, достигнати чрез здравно образование, базирано на умения
и услуги за превенция на ХИВ/СПИН;
 1 945 брой млади хора, обучени по подхода „връстници обучават връстници”;
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София е едно от двете места в света, от които се координира и подкрепя
Международната мрежа от обучители на връстници Y-PEER в 48 страни. Обучения за
обучители, проведени от млади хора, стажанти на PETRI центъра от държави, участнички
в Y-PEER, са преминали 18 клубове на обучители на връстници от страната. .
Дългосрочният консултант по Компонент 7 от проекта, участва в редица срещи за
обсъждане на Закона за предучилищно и училищно образование, – в Народното събрание,
МОМН, Американски културен център и други. Дългосрочният консултант е участвал и в
работна група за разрешаване на държавни образователни стандарти за гражданско,
интелектуално и здравно образование.
Министерството на здравеопазването изпълнява проект от Програма
„Подобряване на контрола на туберкулозата в България” – компонент 4 „Намаляване
на трансмисията на туберкулоза сред лица, употребяващи инжекционно наркотици; лица с
алкохолна зависимост; деца на улицата; бежанци и търсещи убежище" и проект от
Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” - компонент
4 „Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок
риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно
употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост”. В рамките на тези проекти са
реализира дейности сред млади хора в риск чрез мрежа от неправителствени
организации, които работят с деца на улицата и младежи в риск в 7 региона в
страната. С превантивни услуги за туберкулоза са обхванати 1 495 млади хора в риск,
които са скринирани за риск от туберкулоза, а 715 млади хора в риск са обхванати със
скрининг за риска от туберкулоза, които получават медицински преглед чрез
микроскопско изследване, рентгенологичен преглед или туберкулинов кожен тест.
Младите хора, обхванати чрез подхода „връстници обучават връстници” са
145 359, което надвишава почти 5 пъти заложените целеви стойности от 36 хиляди.
Значение и ефект: Постигнат е значителен резултат и ефект от изпълнението на
дейността, обхванати са много повече млади хора от броя, заложен в индикаторите за
изпълнение.
2.3. Провеждане на кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и
здравословен начин на живот.
Описание на постигнатото: Разработена е Наредба за здравословно хранене на
децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (предстои
публикуване в ДВ). Разработен е и отпечатан актуализиран Сборник рецепти за
ученическите столове и бюфети, изд. Техника, 2012 г.
Разработена е Национална програма за превенция на хроничните незаразни
болести 2013-2020, която включва дейности, свързани с провеждане на кампании за
промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот
(представена и приета в МЗ в началото на 2013 г.).
През 2012 г. са преиздадени здравно-образователни и информационни материали,
изготвени от специалисти от дирекция „Функциониране на здравната система”, сектор
„Детско здраве” при НЦОЗА. Материалите са раздадени и разпространени от 28-те
областни РЗИ в страната и СРЗИ в детски заведения и училищата, както следва:
 Листовка „Основни правила за личната хигиена на ученика от начална училищна
възраст” – 500 бр.
 Плакат „Полезно или вредно-зависи от теб” за профилактика на слънчевите
изгаряния в детска възраст – 1500 бр.
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„Упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания” – здравнообразователен материал на сайта на НЦОЗА и МЗ




Разработени са от Националния център по обществено здраве и анализи:
Наредба за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските
заведения и детските кухни (предстои публикуване в ДВ);
 Разработен и отпечатан е актуализиран Сборник рецепти за ученическите столове и
бюфети, изд. Техника, 2012 г.
 Разработена е Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести
2013-2020, която включва дейности, свързани с провеждане на кампании за
промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот
(представена и приета на ръководство на МЗ в началото на 2013 г.).
Значение и ефект от прилагането на мярката: През отчетния период са
разпространявани здравно-информационни материали сред децата. Усилията са насочени
и към нормативно регулиране на хранителните режими, с цел осигуряване на
здравословно хранене за децата в детските заведения и училищата.

Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Няма получена информация от отговорните институции- МОМН, МЗ, МВР за резултати
и дейности по ограничаване употребата на психоактивни вещества сред учениците.
 Отчетите на Националния център по наркомании за резултати и дейности по
ограничаване употребата на психоактивни вещества сред учениците се очаква да бъдат
готови през м. март 2013 г.
 Обхвата на програмите и проектите за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и
подобряване контрола на туберкулозата, значително надвишава заложените като цел,
параметри, което показва, че е постигнат не само значителен резултат, но и ефект от
прилагането на мярката.
 През отчетния период са разпространявани здравно-информационни материали сред
децата. Усилията са насочени и към нормативно регулиране на хранителните режими, с
цел осигуряване на здравословно хранене за децата в детските заведения и училищата.
 Разработената Наредба и актуализираният Сборник рецепти за ученическите столове и
бюфети са необходимата основа за промотиране на здравето, здравословното хранене и
здравословния начин на живот.

ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО
КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

III.

ЦЕЛ № 1 Развити различни видове и форми на услуги в посока
обхващане на децата в образователната система.

36

1.1. Разработване на държавен образователен стандарт /ДОС/ за приобщаващо
образование, след приемането на Закона за предучилищното и училищното
образование
Описание на постигнатото: Разработен е проект на нов Закон за предучилищното и
училищното образование, който е одобрен с РМС № 271 от 05.04.2012 г., който е внесен
в Народното събрание. След неговото приемане и обнародване ще бъде разработен и
държавен образователен стандарт за приобщаващо образование
Значение и ефект: Разработеният Пректозакон дава базата за създаване на съвременна
нормативна уредба в образованието, отговаряща на актуалните потребности на всички
участници в образователния процес. Проектът на Закон за предучилищното и училищното
образование, не е приет към момента на отчитане на програмата.
1.2. Подобряване на системата за комплексно педагогическо оценяване
Описание на постигнатото: По проект по ОП РЧР „Включващо обучение”през май 2012
г. стартира изпълнението на проект „Включващо обучение”, в рамките на който е
разработена единна методика за оценка на образователните потребности на децата и
учениците и ръководство за използването й . Проведени са обучения за работа с нея на
84 психолози. Един от основните проблеми в образователната система и в същото време и
причина за насочване на децата, които не владеят добре български език към помощни
училища, беше именно липсата на единна стандартизирана методика за оценка и липсата
на обучени професионалисти.
В голяма степен е постигнато заложеното значение и ефект от прилагането на
мярката: Разработената единна методика за оценка на образователните потребности на
децата и учениците, ще доведе до по-добро и обективно оценяване на образователните им
потребности, според които те ще бъдат насочени към подходящи за тях училища.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Разработеният с широко обществено и професионално участие и обсъждане Проект на
Закон за предучилищното и училищното образование, не е приет от НС.
 Изготвената методика, ръководството за нейното прилагане и проведените обучения за
специалистите, създават условия за по-ефективно и качествено оценяване на
образователните потребности на децата и учениците.

Цел 2: Образование достъпно за всички деца. Подобряване качеството на
образователната система.
2.1. Обучение на психолози и педагогически съветници.
Описание на постигнатото: По информацията, получена от МОМН, броят на
педагогическите съветници е 1293 за 2012/2013 . Увеличението на техния брой в сравнение
с предходната година е с 493 (учебната 2011/2012 г.) .
През учебната 2011/2012 г. са преминали обучение 100 педагогически съветници и 111
психолози. Няма информация от кого са били обучавани, за какво са били обучавани, нито
дали има някакъв план или програма за поддържане и повишаване на квалификацията им .
Липсва информация и за техния статут – т.е. има ли утвърдени длъжностни
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характеристики, има ли промяна в регламента за длъжността и функциите на училищните
психолози и на педагогическите съветници. От МОМН не е постъпила информация за броя
на назначените психолози в образователната система, нито в колко от общия брой детски
градини и училища в страната има психолог.
Значение и ефект от прилагането на мярката: През изминалата година почти с една
четвърт е увеличен броя на педагогическите съветници, но по-малко от 16% от общия брой
са преминали обучения.
2.1.Разработване
на
нови
държавни
образователни
стандарти
за
общообразователната и профилираната подготовка.
Описание на постигнатото: По информация от МОМН, има изготвени през отчетната
година проекти на актуализирани ДОИ за учебното съдържание за задължителна
подготовка (ЗП) във всички етапи на училищното образование, както и разработени
проекти на нови ДОИ за учебно съдържание за профилирана подготовка (ПП).
Въвеждането на нова образователна структура изисква да бъдат осъвременени или
изготвени актуализирани и нови държавни образователни изисквания (ДОИ) за учебно
съдържание и учебни програми по всеки предмет, изучаван в задължителната подготовка и
в профилираната подготовка.
Значение и ефект: Подобряване на държавните стандарти за общообразователна и за
профилирана подготовка може да стане след приемане на проекта за Закон за
предучилищното и училищното образование и на разработените ДОИ към него.
2.2. Разработване на държавен образователен стандарт за учебниците и учебните
помагала.
Описание на постигнатото: ДОС за учебниците и учебните помагала ще се приеме след
приемане на Закона за предучилищното и училищното образование, тъй като основните
принципни положения са заложени в закона.
Изготвен е проект за изменение и допълнение на ПМС № 104 за приемане на Наредба за
учебниците и учебните помагала, който регламентира осигуряването на безвъзмездно
ползване на учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за децата и
учениците с увреден слух. Предстои внасяне в МС.
Значение и ефект: Няма разработен и приет държавен образователен стандарт за
учебниците и учебните помагала.
2.3. Създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите
за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане (учебни програми, учебни
помагала, учебници, обучение на учителите).
Описание на постигнатото: По информация от МОМН, по проект по ОП „РЧР” –
„Подобряване на качеството на общото образование” е създадена е единна система от
индикатори за съответствие между стандартите за учебно съдържание и средствата за
тяхното постигане (учебни програми, учебни помагала, учебници, обучение на учителите).
Значението и ефект: Разработената система от индикатори дава възможност за
осигуряване и пълноценно приложение в практиката на осъвременения образователен
пакет за общото образование.
2.4.Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа
в интеркултурна среда.
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Описание на постигнатото: Според получената от МОМН информация, в рамките на
проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ
на ЕС 72 000 000 лв., е стартирала през отчетния период процедура по ЗОП за избор
на изпълнители на отделните обществени поръчки по проекта. Обученията на
учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна
среда не са стартирали към края на 2012 г.
В същото време по проекти и програми на МОМН, е дадена възможност на
образователните заведения и те разработват и изпълняват проекти, които не са пряко
насочени към обучението на учителите, но включват такъв елемент. Такива са: програма
„Нов шанс за успех; двете схеми по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, насочени за
превенция на отпадането на ромски ученици и обхващането на не обхванатите в
образователната система; проектите към Центъра за образователна интеграция на деца от
етническите малцинства; финансираните по различни донорски програми проекти от
„Америка за България” и др.
Значение и ефект от мярката: Повишаването на компетенциите на учителите за работа в
интеркултурна среда през годината бе постигнато чрез проекти и програми, свързани с
образованието и интеграцията на малцинствените етнически групи в образователната
среда.
2.5. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в
образователните институции.
Описание на постигнатото: През 2012 г. продължава да нараства броят на
подадените сигнали в ДАЗД за нарушаване правата на деца в образователните
институции, което доведе до повишаване на броя на извършените проверки в училища и
детски заведения. Водещ проблем в тези образователни институции, установен при
проверките е използването на методи на възпитание и поведение от страна на учителите,
които нарушават интересите и уронват личното достойнство на децата.
Извършени са общо 65 проверки от ГДКПД към ДАЗД - 22 са в детски заведения
и 43 - в училища. През 2012 г. са извършени по 4 проверки в Социално-педагогически
интернат /СПИ/ и Възпитателни училища–интернати /ВУИ/.
Вид и брой на проверените образователни институции Графика №1.

Педагогическият персонал на проверените по сигнал образователни заведения не
познава задълженията и отговорностите, регламентирани в Закона за закрила на детето и
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Не се разпознават добре
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рисковите фактори, влиянието, което могат да окажат на детето и възможните
последствия. Не се познават разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето
за оказване на съдействие на компетентните органи при необходимост, както и за подаване
на сигнал до ДСП, при съмнение за дете в риск. Педагогическите съветници не извършват
достатъчно индивидуална работа с децата, с цел преодоляване на конфликти, не се
документира в достатъчна степен извършената работа.
Всичко това рефлектира върху образователния процес, организацията и подхода
към учениците. За съжаление, са установени пропуски в проверените образователни
институции, които са свързани и с прякото изпълнение на служебни задължения и
ангажименти по Закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане, като:
липса на документация; не се обсъждат резултатите от образователно – възпитателния
процес и проблемите в поведението и развитието на конкретни деца; индивидуалните
програми на децата от помощните училища са еднотипни; липсва осигурено медицинско
обслужване.
В общия брой проверени от ДАЗД училища са и извършените проверки в СПИ с.
Драгоданово и СПИ „Христо Ботев” с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра, както и
възпитателно училище–интернат – ВУИ, с. Подем; ВУИ гр. Ракитово; ВУИ „Н. Й.
Вапцаров” гр. Завет, обл. Разград. Предвид на това, че от 2009 г. до 2012 г. в СПИ „Христо
Ботев” с. Варненци са извършени общо 6 проверки /4 по сигнали и 2 за проследяване
изпълнението на дадени задължителни предписания/, за участие в последната е поканен
външен експерт – психолог, със задачата да проведе специфично психологическо
изследване на децата и персонала и изготви становище.
Резултатите от проверките в СПИ и ВУИ показват, че създадените вътрешни
правила и процедури, както и предприеманите действия от екипите на тези институци, не
осигуряват сигурна и безопасна среда и не гарантиране правата и интересите на
настанените там деца. Настанените деца, извършители на противообществени прояви
живеят при неподходящи условия, трайно изолирани от семействата си.
Продължава да стои въпросът за необходимостта от предприемане на спешни
мерки за промяна на модела на корекционно-възпитателната работа с децата, настанени в
социално-педагогическите интернати и създаване на подходяща подкрепяща среда услуги за превенция за деца с девиантно поведение, услуги за работа с детето и
семейството по време на престоя му, както и услуги, които да подкрепят и подпомагат
детето и семейството след излизането му от СПИ. Отделите за закрила на детето не
припознават тези деца като деца в риск, които имат нужда от закрила и подкрепа както
поради продължаващите пропуски на нормативната уредба, така и поради спецификата на
работата с тази група деца и семейства, която изисква определена квалификация и
подготовка.
За настанените в СПИ деца не се полагат лични средства, поради което между тях
често възникват конфликтни и рискови ситуации. Въпросът за осигуряване на лични
средства за настанените деца в специални училища и интернати, които са трайно
откъснати от семейната среда, трябва да намери своето решение възможно най-бързо на
национално ниво.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Проверките, даваните успоредно с тях
указания и предписания, водят до повишаване на информираността и на отговорността на
работещите в образователните заведения и до създаване на по-добри условия и
възможности за спазване правата на детето в образователната система.
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2.6. Подобряване на условията за спорт в образователната система.
Описание на постигнатото: По информация т МФВС в резултат на изпълнението на
одобрените и финансирани с преки бюджетни разходи проекти, през изминалата година
са изградени 4 нови спортни площадки: сп.площадка в Неделино 119 327 лв; Сп.зала в
СОУ”Кирил и Методий”в Неделино -58 792 лв.; с. Караджово – 251 580 лв;
ОУ”Ал.Константинов” гр.Димитровград – 67 204 лв. В програма „Ученически игри” за
2011/2012 г. са обхванати в извънкласни дейности и извънучилищни спортни дейности
ученици от V-ХІІ кл. по 5 вида спорт от двата пола, които са 100 000 ученика. Преките
бюджетни разходи са в размер на 464 000 лв. от бюджета на МФВС
Значение и ефект от прилагането на мярката: Програмата насърчава спортната
активност сред учащите и води до увеличаване броя на участващите в спортни дейности.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Има разработени ДОИ, които не могат да бъдат приложени и приети преди приемането
на Проекта на Закона за предучилищното и училищното образование.
 Разработен и приет държавен образователен стандарт за учебниците и учебните
помагала може да се очаква след приемането на Проекта на Закона за предучилищното и
училищното образование.
 Разработената единна система от индикатори за съответствие между стандартите за
учебно съдържание и средствата за тяхното постигане (учебни програми, учебни
помагала, учебници, обучение на учителите) ще даде възможност за осигуряване и
пълноценно приложение в практиката на осъвременен образователен пакет за общото
образование.
 Повишаването на компетенциите на учителите за работа в интеркултурна среда през
отчетната година основно бе чрез проекти и програми, свързани с образованието и
интеграцията на децата от малцинствените етнически групи в образователна среда.
 Извършените проверки, дадените методически указания и предписания, създават подобри гаранции и възможности за спазване правата на детето.
 Създадени са по-благоприятни условия за спорт и повишаване здравния статус на
подрастващите в четири населени места с изграждането на нужните им спортни
площадки.
 Осигуряват се извънучилищни спортни дейности по програма Ученически игри за
2011/2012 г., с която се дава възможност за увеличаване на броя на участващите в
спортни дейности ученици.

ЦЕЛ № 3: Развиване и разширяване на дейностите предназначени за деца със
специални образователни потребности
3.1. Разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности
Описание на постигнатото: Дейностите са изпълнени в рамките на бюджета на МОМН,
както и в рамките на Национална програма (НП) "Създаване на достъпна архитектурна
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среда" - 800 000 лв., усвоени 666 750,73 лв. Проект „Включващо обучение” е с обща
стойност 14 млн. лв.По проект „Включващо обучение” от м. май до края на 2012 г.са
усвоени 1 400 000 лв.Проект „Подпомагане на обучението на деца със специални
образователни потребности” е на обща стойност 10 млн. лв. Сключени са договори на
обща стойност 8 327 066, 91 лв.
В резултат на дейността на ЕКПО към РИО, които работят целогодишно, и на екипите в
детските градини и училищата, се повишава броят на интегрираните деца и ученици.
Определената със заповед на министъра на образованието, младежта и науката комисия по
НП "Създаване на достъпна архитектурна среда" е разгледала постъпилите предложения и
след анализ на базата данни, в съответствие със заложените критерии, определени в
програмата, е класирала заявките. В изпълнение на проектите „Включващо обучение” и
„Подпомагане на обучението на деца със специални образователни потребности” е
осигурено подпомагането в образователния процес на деца и ученици със специални
образователни потребности, като е осигурена подкрепяща среда.
Общият брой на интегрираните деца и ученици със специални образователни
потребности е 10 747, като от тях 1242 са в детските градини, а 9505 – в училищата.
Общият брой на детските градини, в които се обучават интегрирано деца със специални
образователни потребности е 556, а общият брой на училищата с интегрирани ученици със
специални образователни потребности – 1355. По Националната програма "Създаване на
достъпна архитектурна среда", приета с Решение № 310 от 20.04.2012 г., общият брой
ремонтирани училища е 39, от които в 11 са изградени рампи, в 15 са адаптирани
санитарни помещения, в 5 е ремонтирана инфраструктурата и в 5 са изградени
платформени съоръжения. По проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици
със специални образователни потребности” са сключени 42 договора, чието изпълнение
стартира в началото на 2013 г.
По проект „Включващо обучение” – обучени са 84 психолози, извършен е ремонт и са
обзавеждени 84 ресурсни кабинета, извършен е частичен ремонт на 4 специализирани
кабинета, назначени са 84 екипа от специалисти;
Значение и ефект от прилагането на мярката: Повишаване броя на децата със СОП,
обучавани в общообразователните училища; в резултат от изпълнението на НП
"Създаване на достъпна архитектурна среда" са разширени възможностите за достъпна
архитектурна среда за учениците с физически увреждания; повишава се качеството на
подпомагане на обучението на децата със специални образователни потребности в
детските градини и училищата, участващи в проектите.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Осигурена е подкрепяща среда в резултат на изпълнение на проектите „Включващо
обучение” и „Подпомагане на обучението на деца със специални образователни
потребности” за подпомагане на деца и ученици със специални образователни
потребности в образователния процес.
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IV. ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО
ЦЕЛ № 1: Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на
междуинституционално сътрудничество.
1.1. Одобрен План-график за действие и график за изпълнение на предвидените
дейности в Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето.
Описание на постигнатото: На 3 август 2011 г. Правителството на Република България
прие Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето, изработена в
съответствие с поетите от Република България ангажименти, произтичащи от
присъединяването й към редица международни договори, включително и от правото на
Европейския съюз. През 2012 г. е изработен проект на План за действие за изпълнение
на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (20132020 г.). Министерството на правосъдието стартира съгласувателна процедура за внасяне
на проекта в МС. Правителството демонстрира политическата си воля за реформа в
областта на правосъдието, засягащо децата и очерта основните предизвикателства и
насоки на реформата: 1/ да се създадат гаранции, че българското законодателство
съответства на международните и европейски стандарти в тази област и 2/ да се рефомира
системата за правосъдие за деца.
Планът за действие е изработен от междуведомствена работна група, създадена със
заповед на премиера на Република България Бойко Борисов. Членове на работната група са
заместник - министрите на правосъдието, финансите, вътрешните работи, труда и
социалната политика и образованието, младежта и науката, председателят на Държавната
агенция за закрила на детето, както и експерти от други ведомства, вкл. УНИЦЕФ и
неправителствени организации, които работят в тази област.
През октомври 2012 г. в Националния институт на правосъдието беше проведено
публично обсъждане на Плана за действие, в което взеха участие Омбудсманът на
Република България, народни представители, зам. главен прокурор, зам. - министър на
правосъдието, зам.- министър на труда и социалната политика, председателят на ДАЗД,
представителят на УНИЦЕФ за България, представител на президента на Република
България, представители на Министерството на вътрешните работи, Агенцията за
социално подпомагане, съдии, прокурори, организации на гражданското общество (Фонд
за превенция на престъпността ИГА, Институт за социални дейности и практики, ФИЦЕ
България, Национална мрежа за децата, Български хелзинкски комитет, Български център
за нестопанско право, родителски организации) и други.
Планът за действие очертава определени групи мерки, които целят да се осигури промяна
в правната и регулаторната рамка, съответстваща на международни и европейски
стандарти, която да гарантира съществуването на система, ориентирана изцяло към
правата на детето и прилагаща индивидуален подход като:
 се предприеме административна реформа на системата, работеща с деца, в
конфликт със закона, която да осигури комплексен и мултидисциплинарен подход и
подобряване на ефективността на действащите мерки, включително постигайки подобри резултати с наличните средства.
 се разработи система от услуги в семейна среда и в общността на територията на
цялата страна, които са насочени към превенция, ранна интервенция и подкрепа,
вместо използването само на наказателни мерки.
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се осигурят средства за специализация и повишаване на капацитета на всички
ангажирани професионалисти.
За реализиране на дейностите през първите 5 години ще се осигурят средства от различни
източници, вкл. и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, както и средства
от европейски програми (Оперативна програма за развитие на човешките ресурси,
Оперативна програма „Административен капацитет“, Оперативна програма „Регионално
развитие“) и УНИЦЕФ.
Значение и ефект: Подобряване на капацитета и на процедурите в областта на
наказателното правосъдие за деца, както и на политиката за превенция и противодействие
на поведението на дете, което е в конфликт със закона може да стане реално след
приемането на Плана за действие.
1.2. Разработени предложения за законодателни промени в изпълнение на
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето
Описание на постигнатото: На 17 октомври 2012 г. министърът на правосъдието
подписа Споразумение с Швейцарското правителство по програма „Укрепване на
правния и институционалния капацитет на съдебната система по отношение на
младежкото правосъдие“. Проектът, който ще бъде осъществяван в рамките на 30 месеца
предвижда: 1.Разработване на нова правна и регулаторна рамка в областта на
правосъдието за детето в съответствие с Концепцията за държавна политика в областта на
правосъдието за детето;
2. Извършване на финансова оценка и обосновка на предстоящите промени в структурата,
организацията и функционирането на системата на правосъдието за детето.
3.Разработване на обучителни модули (програми)
за повишаване на правния и
институционалния капацитет на служители от съдебната система, съдии, прокурори,
пробационни служители и др. специалисти (социални работници, психолози и др.).
Предвижда се да бъдат обучени 130 български магистрати, както и полицаи, социални
работници и психолози.
4. Планиране и създаването на специализирани съдебни състави, гледащи дела с
непълнолетни, извършили престъпления. Ще бъдат избрани 5 пилотни съдилища
(определени на базата на броя на делата с участието на малолетни и непълнолетни),в които
ще се осъществи проекта, като цялостната програма предвижда не само обучение на
магистрати, но и промени в инфраструктурата в правораздаването – оформянето на
специализирани съдебни зали за водене на дела с участие на малолетни и непълнолетни,
както и съответните законодателни промени.
Значение и ефект: През изминалата година не е стартирала дейност за разработване на
конкретни предложения за законодателни промени и въвеждане на нова законодателна
рамка в областта на правосъдието за детето.
1.3. Мониторинг и обсъждане на приложението и процедурите от НПК за изслушване
на деца в наказателния процес, като мярка за процесуална защита на техните права и
интереси.
Описание на постигнатото: Дейността не е изпълнявана през отчетната година.
Значение и ефект: Не е извършван мониторинг на приложенията и процедурите от НПК и
не са разработени стандарти за разпит на деца в наказателния процес.
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Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Изработен е проект на План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна
политика в областта на правосъдието за детето, изготвен е план-график за изпълнение на
предвидените дейности.
 През отчетната година не са разработвани предложения за законодателни промени и
въвеждане на нова законодателна рамка в областта на правосъдието за детето.
 Не е извършен мониторинг на приложенията и процедурите от НПК и не са
разработвани стандарти за разпит на деца в наказателния процес.

V. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата
от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация
ЦЕЛ № 1: Въвеждане на система за ранно идентифициране, регистриране, насочване
и взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете
във всички институции и организации, работещи с деца
1.1. Организиране на обществена дискусия по повод на подписването и
ратифицирането на третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за
правата на детето, относно процедура за разглеждане на молби.
Описание на постигнатото: През месец май 2012 г. Държавната агенция за закрила
на детето предостави информация на членовете на Националния съвет за закрила на
детето и бе обсъден приетият от Общото събрание на ООН нов протокол, който урежда
процедура по подаване на жалби за нарушаване на правата на децата, включително от
страна на децата. В ДАЗД се получиха становища по подписването и ратифицирането на
Протокола от Р България. от 18 от общо 23 членове на НСЗД, които са ресорни заместникминистри и неправителствени организации.
Членовете на Националния съвет за закрила на детето изразиха становище, че
присъединяването на Р България към този акт е не само израз на последователността на
държавната политика в сферата на закрилата на децата, тъй като страната ни е страна по
Конвенцията на ООН за правата на детето и двата факултативни протокола към нея.
Новият факултативен протокол предоставя възможност за подаване на жалби пред
Комитета на ООН по правата на детето по подобие на контролните механизми, предвидени
и осъществявани от Комитета по правата на човека, Комитета срещу изтезания, Комитета
по правата на жените и др.
При формулирането на окончателното становище по подписването на документа, бе
подкрепено становището на Министерството на външните работи, на Министерството на
финансите и на ДАЗД, а именно, че на този етап не е препоръчително подписването и в
последствие, ратифицирането на Третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН
по правата на детето. Подписването и ратифицирането на документа следва да се
осъществи едва след приемането на новия Закон за детето, който е изцяло в унисон с
Конвенцията и предвижда правно задължени лица и система от органи, които да
гарантират осигуряването на всяко право, в това число процедури и финансови механизми
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в подкрепа на децата. Все още липсва действащ компенсаторен механизъм за лицата, по
отношение на които има утвърдително решение от страна на контролните органи на ООН.
Едва след изпълнението на тези две условия, може да се пристъпи към подписването и
ратифицирането на третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на
детето.
МВнР съгласува националната позиция във връзка с възможността за
присъединяване на Република България към Третия факултативен протокол към
Конвенцията на ООН за правата на детето относно процедурата по разглеждане на жалби.
Значение и ефект: Изготвено е становище за подписването на новия Факултативен
протокол и е проведена дискусия.
1.2 Създаване на инструмент за оценка на риска при различните видове насилие,
който да се внедри в работата на всички сектори на системата за грижа и закрила на
детето.
Описание на постигнатото: Разработената още през 2007 г. от ДАЗД „МЕТОДИКА ЗА
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО”, дава работният инструмент за
оценка на степента на риска от увреждане за детето, който е свързан със самото дете и със
семейната среда, в която се отглежда. Достатъчно е само разработването на един чек-лист,
към нея, за да стане по-удобна за използване не само от работещите в ОЗД, но и от
партньорите по Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие. За
дейността отговаря основно ДАЗД, но поради структурни и организационни промени през
отчетната година, ресурсите и капацитета не са били достатъчни за изпълнението й.
Значение и ефект: Дейността не е стартирала и не е изпълнявана през отчетния период.
1.3. Актуализиране на наръчниците за разпознаване и работа по случаи на дете,
преживяло насилие чрез онлайн среда.
Описание на постигнатото: Дейността не е стартирала и не е изпълнена. Тъй като става
дума за „актуализиране”, би следвало поне да бъдат определени кои са, колко са и от кого
са разработени подобни наръчници, за да се направи преглед, оценка и актуализация.
Значение и ефект: Дейността не е стартирала и не е изпълнявана през отчетния период.
1.4. Мониторинг и проследяване на сигнали и случаи за деца по Национална
телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111.
Описание на постигнатото: Функционирането на Националната телефонната линия за
деца 116 111, към председателя на ДАЗД, се осъществява чрез изнесена поддръжка /out
source/ от Фондация «Асоциация Анимус».
За периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. на Националната телефонна линия са
приети 100 279 повиквания. Броят на проведените консултации е 19 541, като 17 241 от
тях са с деца. Консултациите, осъществявани на Националната телефонна линия за деца
116 111, най-често са във връзка с емоционални и психосоциални проблеми
(взаимоотношения с връстници, романтични отношения, тревожност, ниска самооценка,
проблеми в общуването), търсене на информация (най-често за самата линия – как работи,
какво предлага, както и за наличните ресурси за помощ за деца и семейства в общността),
насилие над деца (физическо, психическо, сексуално, пренебрегване), семейни проблеми
(конфликти между деца и родители, сиблингови взаимоотношения), училищни проблеми
(спад в успеха, конфликти с учители).
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Друга голяма група хора, потърсили консултации на НТЛД 116 111 са родителите
– 868 от консултациите са проведени с родители.
За периода са подадени 279 сигнала за деца в риск към отделите „Закрила на
детето”, като органите за закрила на местно ниво са осъществили проверка на сигнала и са
предприели необходимите действия.
НТЛД 116 111 е ефективен източник на подкрепа и помощ за децата, както и
възможност за идентифициране на деца в риск и своевременно предаване на
информацията към органите за закрила на детето.
През 2012 г. ежеседмично се провеждаха срещи на междуведомствен екип /с
представители на ДАЗД и АСП/, на които се обсъждаха сигнали с идентифициран висок
риск за детето с цел предприемане на допълните мерки от органите по закрила.
Предвид възложеното външно изпълнение на дейностите по Националната
телефонна линия за деца през 2012 г. бе проведена процедура по избор за външен
изпълнител съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки. Договорът за
поддържане и управление на Националната телефонна линия за деца 116 111 с
настоящият изпълнител Фондация „Асоциация Анимус” приключва в началото на м. май
2013 г. Предстои да бъде изготвен обобщен мониторингов доклад от страна на ДАЗД за
изпълнението на дейностите по поддържане и управление на Националната телефонна
линия за деца от „Асоциация Анимус” за целия период /2 години и 4 месеца/ на договора.
От подадените към ОЗД 279 сигнала за деца в риск 31 (30%) от тях са свързани с
физическо насилие над деца, 48 с физическо и психическо насилие, 29 за неглижиране на
деца и 23 за просещи деца. Изпратени са 14 сигнала за деца, свидетели на домашно
насилие, 3 сигнала за суициден риск и 5 за ранни бракове. Останалите сигнали са свързани
с комбинация от различни видове риск за деца.
След проверка на сигналите са получени 231 социални доклада. В 140 от тях е
посочено, че рискът за детето / децата е потвърден и са предприети мерки за закрила. В 50
от потвърдените сигнали е налице физическо насилие.
В преобладаващата част от случаите социалните работници са предприели мерки за
закрила в семейна среда. В 10 доклада е посочено, че децата са настанени при близки и
роднини. След проверка на 23 от сигналите се е наложило децата да бъдат настанени в КЦ,
СИ, ЦНСТ. В 5 от докладите е посочено, че за децата е било необходимо спешно да бъдат
настанени в болница или друго лечебно заведение.
На НТЛД 116 111 преобладават сигналите свързани с риск от физическо
насилие и неглижиране в семейна среда. В същото време преобладават мерките за
закрила в семейна среда, като в случаите на физическо насилие се издават задължителни
предписания, предупреждения за въздържане от физическо насилие, консултации относно
родителските задължения и отговорности. Рядкост са докладите, в които е посочено, че са
предприети мерки по ЗЗДН и те са свързани отново със задължителни предписания и
полицейска закрила за жертвите на насилие.
При проверката на 61 сигнала и в последващата работа по случая, е приложен
Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция
Значение и ефект: Наблюдението на работата по получените сигнали за деца в риск на
телефонната линия, както и оказването на методическа подкрепа по конкретните случаи,
помагат за бърза и адекватна реакция и подкрепа на нуждаещите се деца.
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1.5. Национален механизъм за ранно предупреждаване на обществеността в случаи на
изчезнали и отвлечени деца.
Описание на постигнатото: Дейността се изпълнява от МВР по изготвен и одобрен
проект “Създаване на система за ранно оповестяване на изчезнали деца в България”,
който стартира в края на м. януари 2013 г., с финансиране от ЕК, на стойност около 60 хил.
Евро. С тази система ще се дефинира рамката на вътрешноинституционално
сътрудничество, необходимо за функционирането на един механизъм за опасност на
национално ниво. Тя ще предложи възможност на всяко лице, което има информация,
която би помогнала за намирането на отвлечено или изчезнало дете, както и лице, което е
видяло детето или заподозрения, да информира веднага органите на номер за спешни
повиквания - "112".
Значение и ефект на прилагането на мярката: Към момента на отчитане на НПЗД 2012
г. няма разработен проект за създаване на Национален механизъм за ранно
предупреждаване на обществеността в случаи на изчезнали и отвлечени деца
1.6. Въвеждане на единен общоевропейски номер 116 000 за изчезнали деца.
Описание на постигнатото: През 2007 година Европейската комисия резервира номер
116000, като общ номер за гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца на
цялата територия на EС и призова държавите-членки да извършат необходимата
подготовка и да го приведат в действие. Република България изпълнява този ангажимент
чрез дейностите, които се изпълняват в рамките на проект на Фондация “Център Надя” на
стойност 99, 1922 евро, финансиран на 80% от ЕК. Горещата телефонна линия
предоставя възможност на изчезнали деца и техните родители да се обадят за помощ,
където и да се намират в ЕС, на един единствен номер.
Подписано е Споразумение за сътрудничество между МВР и Фондация „Център Надя”,
което подробно разписва конкретните стъпки и мерки, които следва да се предприемат от
двете страни в случай на изчезнало дете. Фондация “Център Надя” чрез този телефон и
след получаване на сигнал за изчезнало дете може да:
-събира допълнителна информация и ще я предава на полицията;
-съдейства на разследването;
-предлага напътствие и съдействие на родителите/настойниците на изчезналото дете;
-оказва психологична подкрепа на семейството на изчезнало дете през целия период на
издирване, когато такава е потърсена;
-в случай на необходимост оказва подкрепа и консултиране, включително юридическа
консултация за жертвите и техните близки;
-събира доброволци за участие в издирването, в случай, че обстоятелствата изискват това,
след съгласуване с органите на МВР;
-разпространява материали във връзка с издирването на детето.
Практиката показва, че най-често причината за изчезването може да бъде установена в
един напреднал стадий на разследването, но първите часове след изчезването са много
важни за ефективността на издирването, така че получаването на информация от
обществеността по случая е от изключително значение за разследващите и за добрия
резултат.
По данни на Фондация “Център Надя”, от началото на м. Декември 2012 г. до
20.01.2013 г., на тел. 116000 са получени 2676 обаждания. Приключени са 11 случая, от
които 5 родителски отвличания, 4 бягства от дома, 1 безследно изчезнало дете и 1
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отвлечено дете с цел трафик. Отворените към момента случаи са 14: 9 за родителски
отвличания, 2 за безследно изчезнали деца, 2 за бягства от дома и 1 случай на трафик.
През изминалата година номер 116000 доказа своята значимост и в случай на
трансгранично отвличане на деца от единия родител.
Значение и ефект: Функционирането на този телефон подпомага текущите разследвания
на полицията с допълнителна информация в случаи на изчезнало или отвлечено дете. Чрез
функционирането на “Горещата линия за изчезнали деца”
се дава гласност на
провежданата кампания от органите на МВР за активно участие на медиите и
обществеността в процеса на издирване и, разбира се, за осигуряване на психологическа и
социална подкрепа на семействата на изчезналите/отвлечените деца, както и в последствие
на самото дете.
1.7. Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за рефериране и
обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи
се от чужбина.
Описание на постигнатото: През 2012 г. експертите от ДАЗД работиха по 66 случая,
съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на
непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина: 48
момичета и 18 момчета са станали жертва на явлението трафик на хора с цел трудова или
сексуална експлоатация.
Случаите с български деца са от следните държави-членки на ЕС: Гърция -14,
Германия - 12, Испания - 8, Швеция - 5, Финландия - 5, Австрия - 4, България - 3, Чехия 3, Полша - 2, Италия - 2, Англия - 2, Холандия - 2, Франция - 1, Дания - 1, Унгария - 1,
Словения - 1. През 2012 г. ДАЗД беше сезирана за 3 случая на вътрешен трафик в нашата
страна.
Забелязва се увеличение на случаите в Гърция, Германия, Испания и
скандинавските страни – Швеция и Финландия, както и намаляване на случаите от
Австрия, в сравнение от миналата година. Децата са предимно от етническите малцинства.
Те са уязвима група, заради ниската възраст, която не предполага вземане на
самостоятелни решения; поради бедността на техните семействата; поради лошите битови
условия, в които живеят в България и в чужбина. Това прави лесно въвличането им в
неподходящи за тяхното развитие дейности, както следва: извършване на джебчийски
кражби – 12 деца; просия – 10; сексуална експлоатация – 9; деца – мигранти, български
граждани, както и на ЕС -20; предотвратено въвличане на деца в трафик на хора – 12;
трафик на бебета – 3.
С цел по добра защита на децата, както и като превантивна мярка за
предотвратяване на повторно им въвличане в трафик на хора с цел трудова или сексуална
експлоатация, в рамките на своите правомощия през 2012 г. председателят на ДАЗД е
предложил на министъра на вътрешните работи 42 становища за налагане на
административна мярка по чл.76 а от Закона за българските лични документи. В
следствие на това за 42 деца е наложена такава мярка за срок от 2 години. Увеличението на
случаите се дължи и на повишеното доверие към институцията ДАЗД заради бързото
разрешаване на всеки конкретен казус, свързан с деца, жертви на експлоатация или
трафик, както и чрез създадените международни контакти на експерти от ДАЗД на
международни форуми по темата. Наблюдава се и подобряване на сътрудничеството на
част от екипите на месно ниво по Механизма. Все още голяма част от отделите за закрила
на детето в АСП, както и РПУ на МВР срещат затруднения при съвместната си работа по
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тези случаи, както и при проследяването на децата и семействата след пристигането им в
България. Този факт се дължи от една страна на липсата от съвместни обучения на
местните екипи, както и заради трудностите, които срещат при работа с тези деца и
семейства. Необходимо е да се предприемат мерки за финансиране и организиране на
такива съвместни обучения между социалните работници и полицейските служители,
което ще доведе до по-добра координация на местно ниво по случаите с деца с
поведенчески прояви; децата жертви на насилие, експлоатация или трафик.
През 2012 г. експерти от ДАЗД участваха в обучението по Координационния
механизъм на консулски длъжностни лица, заминаващи на работа в мисиите ни зад
граница, както и на консули, на които предстои заминаване в мисия зад граница. Тази
практика следва да продължи и през 2013 г., тъй като по този начин се създават преки
контакти и комуникационни канали за информиране и бърза реакция, които са ключови
при работа по всеки конкретен казус.
През 2012 г. продължи работата и по случаи за изоставяне на български деца, в
ниска възраст в страни-членки на Европейския съюз- 9 случая на изоставени деца в
Германия, Гърция, Полша, Великобритания и Русия. След направено проучване от
българските социални служби на близкия семеен кръг на детето, в повечето от случите се
оказа, че роднините и близките не желаят да поемат грижите по отглеждането и
възпитанието на тези деца.
Значение и ефект: Предприемат се спешни и адекватни мерки за закрила на български
деца в чужбина, в резултат на регламентираното и утвърдено взаимодействието и
сътрудничеството между органите и институциите, ангажирани по силата на този
Координационен механизъм.
1.8. Извършване на мониторинг на национално и местно ниво на изпълнението на
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.
Описание на постигнатото: Държавната агенция за закрила на детето ежегодно
извършва мониторинг на прилагането в практиката на Координационния механизъм по
утвърдена методология и сравними индикатори, което позволява да се проследи
изпълнението, да се оцени ефективността на работата, да се очертаят проблемните
въпроси. ДАЗД подкрепя и мониторира изпълнението на „Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция”. Резултатите от проведения през изминалата
година мониторинг показват, че при проучването на сигнала и последващата работа по
случая, е налице много добро взаимодействие между участниците в екипите - 99% от
всички анкетирани посочват, че на местно ниво има създаден екип за работа по
Координационния механизъм и работят по приети и действащи правила и процедури за
взаимодействие.
Макар данните да сочат, че на местно ниво вече има създадени
мултидисциплинарни екипи за работа по Координационния механизъм, все още има
отговори, които показват, че не се разбира еднозначно от всички неговата същност, както
и че не винаги всички задължително представени участници в екипа се включват
ангажирано и отговорно в работата по случаите. Все още на места често се срещат
затруднения при работата с родителите, осигуряването на медицински преглед при
специалисти, материалното и техническо обезпечаване на екипите необходимост от
обучение и супервизия и др. Докато в предишните две години водещи бяха затрудненията,
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свързани с организационни проблеми, през изминалата 2012 г., все по-често като водещ
проблем се посочва липсата на социални услуги и специалисти, които да работят с
децата, жертви на насилие (посочен в отговорите на около половината РДСП). Основно
за подобряване на работата по координационния механизъм за взаимодействие в случаите
на насилие над дете е необходимо съвместно обучение на всички задължително
представени органи на национално и на местно ниво, по единна методология.
Според получените резултати, въвеждането на Механизъм за координация в
случаите на насилие или риск от насилие над дете значително подобрява комуникацията и
ефективността в работата. През разглеждания период в изпълнение на Координационния
механизъм са проведени общо седем кризисни интервенции за психологическа
подкрепа по повод: извършени блудствени действия с деца; внезапна смърт на дете,
настанено в ЦНСТ; извършения бомбен атентат в гр.Бургас; битов инцидент със смърт на
дете и др. Във връзка с възникващата нужда от провеждане на кризисна психологична
интервенция при кризисни ситуаци, е необходимо периодично да се актуализира списъка с
външни специалисти за Екипа за кризисна интервенция.
Значение и ефект: Подобряване работата и взаимодействието на институциите по случаи
на деца, жертви или в риск от насилие на национално, на регионално и на местно ниво.
1.9. Провеждане на обучения на областно ниво с цел ефективното прилагане на
координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и при кризисна ситуация.
Описание на постигнатото: По данни на МВР, през 2012 г. в областните дирекции на
МВР и РУП по места са проведени общо 36 обучения и са обучени 134 полицейски
служители с цел ефективно прилагане на КМ.
По-голяма част от обученията са проведени в рамките на учебната година на
съответните областни дирекции на МВР, но в някои области, напр. Хасково са проведени 2
обучения с участието на задължително представените институции. Във В. Търново със
съдействието на Център “Мария” и Фондация “Анимус” в рамките на 7 двудневни
съвместни обучения са обучени 22 представители на РУП при ОДМВР В. Търново.
Значение и ефект: Повишаване на знанията и уменията за работа с деца на полицейските
служители и подобряване на междуведомственото сътрудничество.
1.10. Провеждане на кампании по превенция на насилието срещу деца и трафика на
деца.
Описание на постигнатото: През 2012 г. в областните дирекции на МВР и в РУП по
места са проведени 82 кампании и е работено по проекти, най-значимите от които: “Не
на насилието”, “Насилието сред учениците”, “Домашното насилие”, “Превенция на
агресията” и мн. други, които са реализирани съвместно с общините, МКБППМН и
различни НПО.
От местните комисии за борба с трафика на хора ( МКБТХ), са проведени над 10
тематични кампании в страната: Кампания „Превенция на трафика на хора с цел
сексуална експлоатация“, партньори: НКБТХ, София филм фест,варненски училища;
Кампания „Лято без риск“, партньори: НКБТХ, Сдружение “Миманса”; Кампания по
повод “18 Октомври-Европейски ден за борба с трафика на хора“; Кампания „Спри
робството” – Spirit of Burgas 2012; Кампания за безопасен интернет „Трафикът на деца е
реален, а не виртуален” – Информационни часове за деца и ученици; Кампания „18-ти
октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора”; Отбелязване на 18 октомври51

Европейски ден за борба с трафика на хора; Лятна кампания за превенция трафика на хора
“Ти не го заслужаваш”. В тези кампании са обхванати над 15 хиляди деца и младежи.
Проведената от МОМН кампания „Участвам и променям!”имаше за цел да отговори
на нарасналите потребности за развиване на социални умения у подрастващите и на
големия интерес от страна на неправителствени организации, родителски общности и
учители към формите за осъществяване на гражданското и здравното образование в
училище, както и за справяне с агресията, тормоза и превенцията на насилието срущу деца
и трафика на деца. В кампанията взеха участие 565 институции, в т. ч. 338 училища,
158 детски градини, 19 обслужващи звена, 28 регионални инспекторати по образованието,
21 териториални структури на Министерството на здравеопазването и Българския
зъболекарски съюз; Бяха реализирани 9 832 дейности;3077 часа на класа бяха посветени на
области от кампанията.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Повишаване на гражданските и
социалните компетентности на подрастващите.
1.11. Извършване на мониторинг и контрол при сигнали и случаи на насилие и
злоупотреба с дете.
Описание на постигнатото: В периода 01 април до 20 юни 2012г. ГДКПД извърши
планова проверка на тема «Ефективни форми на работа за недопускане и преодоляване
на насилие над деца, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа от
7 до 18 годишна възраст».
През 2012г. ДАЗД постави целенасочено темата и проведе изследване на
насилието над децата в специализираните институции за деца. Това е тема, към която
обществото е силно чувствително и предизвиква дебати сред широк кръг специалисти,
институции и ведомства, медии. Проведени бяха тематични проверки в съществуващите 51
домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) за деца от 7-18 години.
Методологията на проверките беше усъвършенствана, като освен стандартния преглед на
документи и процедури, бяха проведени интервюта с персонала, пряко наблюдение, бяха
използвани интерактивни методи за събиране на информация от децата. Проведени са
разговори с 366 членове на екипите на специализираните институции, анкетирани са
1212 деца и 304 служители, проверена е документацията и са проучени 805 досиета на
деца и 353 досиета на служители.
В един от домовете, интерпретирането и преценката на резултатите бяха извършени
от клинични психолози, които работеха с децата в рамките на няколко дни. Основният
извод е, че в домовете за деца има насилие, то трудно се установява и е необходимо
специализирано изследване и методологичен подход за по –пълен обхват и анализ.
Настанени към момента на проверката деца са 2 140 деца, което е под капацитета на
институциите (2 415 места). Водещата причина за настаняването на 73% от децата (1566) е
неблaгоприятното социално положение на семейството, а за 15% (311) деца основната
причина за предприемането на крайната мярка за закрила – настаняване в институция, е
насилието в семейството. Регистрираните сигнали на деца, преживели насилие по време
на престоя им в институцията, са 46 на брой, от които: физическо насилие - 35 деца,
сексуално - 10 и едно е преживяло психическо насилие. Констатирано е липса на практика всички сигнали за насилие върху деца и между децата и предприетите действия да се
прилагат в досиетата и да се уведомяват органите за закрила на детето. Не за всички деца,
жертви на насилие, е осигурена индивидуална психологическа подкрепа и консултиране.
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В тези домове има не малко настанени деца с психиатрични проблеми, а работещите с тях
нямат необходимата компетентност, специализация и възможност да им предоставят
необходимите грижи и условия според спецификата на заболяването или проблема. В
България няма специализирани социални услуги за деца с психиатрични проблеми.
Направени са препоръки за актуализиране на Правилника за дейността на
ДДЛРГ, както и в НКССУД, за да може да бъде доразвита процедурата за възпитание и
обучение на децата в домовете, чрез разработване на критерии за дисциплинарни и
ограничителни мерки за оценка на съответствието със Стандарт 18 от Приложение 3 на
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. За целта Държавната
агенция за закрила на детето инициира промяна в подзаконовия нормативен акт.
Изготвен е аналитичен доклад, в който са изведени изводи и препоръки, които се
отнасят както до дейността на институциите, връзката и взаимодействието между
домовете и дирекциите «Социално подпомагане», така и до подобряване политиката и
закрилата на децата чрез промяна в нормативна уредба.
С резултатите от плановата проверка са запознати МТСП, МОМН, МЗ и АСП.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Проследяването на спазване правата на
детето при сигнали и случаи на насилие и злоупотреби с дете в специализираните
институции, води до повишаване на информираността, на отговорността и на усилията за
по-добро гарантиране правата на тази група деца, до идентифициране на необходимите
промени в нормативната база.
1.12. Въвеждане на методиката за социалната услуга „Кризисен център”.
Описание на постигнатото: Методическото ръководство за условията и реда за
предоставяне на социалната услуга Кризисен център е утвърдено от изпълнителния
директор на АСП и председателя на ДАЗД през месец май 2012 г. Целта на документа е
да се регламентират условията за разкриване и функциониране на кризисен център, както
и да се определят минималните изисквания, обуславящи качеството и стандарта на
услугата. Методическото ръководство дава възможност кризисните центрове да бъдат
профилирани в бъдеще. На този етап, поради все още малкият им брой (18 ) кризисни
центъра за деца и лица, профилиране не е възможно да се осъществи. Услугата е в
подкрепа на деца, пострадали от домашно насилие; за деца, пострадали от трафик на хора;
за деца с девиантно поведение, просещи деца и деца в конфликт със закона; за лица
(възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора. За
постигане на по-голяма ефективност и целенасоченост на работата, съобразно
разнородните целеви групи и интензивността на интервенцията, услугите в КЦ се
предоставят в две звена: Звено за кризисна интервенция и Звено за психо-социална
подкрепа. Ръководството е изготвено от междуведомствена работна група и с участието на
неправителствени организации с опит при предоставянето на услугата „Кризисен център”..
През отчетната година, в рамките на международен проект, изпълняван от
НКБТХ и кризисен център за непридружени и непълнолетни деца „Дрешайбе“Виена, е проведено обучение на социални работници и сътрудници от кризисните
центрове за деца жертви на насилие и трафик на хора в България. Обучението е
проведено през юни 2011 и май 2012г. В него участие са взели до края на 2012 г. социални
работници и служители от кризисните центрове за деца жертви на насилие и трафик на
хора в България: София, Монтана, Плевен, Балван, Варна, Силистра, Алфатар, Пловдив,
Пещера. Обучени 20 социални работника
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Значение и ефект от прилагането на мярката: Дейността е изпълнена с въвеждането на
методиката за социалната услуга „Кризисен център” и е постигнато значението й,
заложено в НПЗД 2012 г. Подобряване дейността на Кризисните центровеОбмяна на опит
и добри практики, създаване на професионални контакти, запознаване с австрийската
социална система.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 От ДАЗД е организирана и проведена дискусия в рамките на НСЗД по повод третия
Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, относно
процедура за разглеждане на молби; изготвено е становище за подписване на новия
Факултативен протокол.
 Не е стартирала през отчетния период дейността за разработване на инструмент за
оценка на риска при различните видове насилие.
 През отчетната година поради особената специфика на проблематиката за разпознаване
на дете, преживяло насилие в онлайн средата, са провеждани срещи на експертно и
професионално ниво, но не са разработени или актуализирани необходимите наръчници.
 Наблюдението на работата по получените сигнали за деца в риск на телефонната линия
на ДАЗД 116 111, както и оказването на методическа подкрепа по конкретните случаи,
помагат за бърза и адекватна реакция и подкрепа на нуждаещите се деца.
 Въведен е единния европейски номер за изчезнали деца 116 000- горещата телефонна
линия предоставя възможност на изчезнали деца и техните родители да се обадят за
помощ, където и да се намират в ЕС, на един единствен номер.
 Към момента на отчитане на НПЗД 2012 г. няма разработен проект за създаване на
Национален механизъм за ранно предупреждаване на обществеността в случаи на
изчезнали и отвлечени деца.
 Предприемат се спешни и адекватни мерки за закрила на български деца в чужбина, в
резултат на регламентираното и утвърдено взаимодействието и сътрудничеството между
органите и институциите, ангажирани по силата на този Координационен механизъм.
 Извършен е мониторинг на работата по прилагане на Координационния механизъм и е
изготвен доклад за подобряване работата и взаимодействието на институциите по случаи
на деца, жертви или в риск от насилие.
 В системата на МВР през годината са провеждани обучения по координационния
механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна
ситуация, които имат за цел повишаване на знанията и уменията за работа с деца на
полицейските служители и подобряване на междуведомственото сътрудничество.
 Всички отговорни за тази дейност институции са провеждали целенасочени кампании и
дейности в училище и извън него, за повишаването на гражданските и социалните
компетентности на подрастващите по превенция на насилието срещу деца и трафика на
деца през годината.
 Проверките и Проследяване на спазване правата на детето при сигнали и случаи на
насилие и злоупотреби с дете, водят до промяна и подобряване на отношението и
работата с деца, преживели насилие.
 Въведена е методиката за социалната услуга „Кризисен център” и е постигнато
значението й, заложено в НПЗД 2012 г.
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ЦЕЛ № 2 Осъществяване превенция на насилието, сексуалната и трудова
експлоатация, злоупотребата с деца в интернет пространството.
2.1. Включване на децата в процеса на осъществяване на превенция на всички форми
на насилие и експлоатация на деца.
Описание на постигнатото:Според получената информация от МВР, в рамките на
Националната програма „Работа на полицията в училищата”, през учебната
2011/2012 г. са изнесени 7101 лекции и беседи в 1340 училища в страната от 231 ИДПС
и 730 други полицейски служители, които са провели беседи в 6102 паралелки от 1 - ви до
10-ти клас в общински и държавни училища в страната. В проведените лекции и беседи са
включени и теми, свързани с насилието, трафика на деца, сексуалната и трудова
експлоатация, злоупотребата с деца в интернет пространството.
В извършените от НКБТХ дейности през изминалата година по тази мярка, са
включени деца и младежи от рискови групи, с които Местните комисии организират и
провеждат информационни и образователни превантивни кампании. Със съдействието на
Каритас Русе, се достигна до лица, живеещи в бедност и застрашени от трафикиране.
Включването на децата в превенцията на насилието става и чрез работата им като
доброволци, за които НКБТХ организира през изминалата година:
Обучение на ученици – доброволци, с целта да развият умения за работа по програми за
превенция на трафик на хора; Лятна доброволческа академия в гр. Бургас, в която участие
взеха всички обучени от местните структури на НКБТХ доброволци; „Връстници обучават
връстници” - Обучените доброволци проведоха часове по превенция на трафик на хора
сред свои връстници; Обучение на тема „Виртуално и реално насилие”- Трафикът на хора
е тясно свързан с проблема за безопасното общуване в интернет.;
Предоставени са от НКБТХ учебни ръководства във всички 28 окръжни градове,
центрове на области. Ръководствата са разработени и предоставени от НКБТ: .„Наръчник
за превенция на трафика на хора” – пособие за обучители и преподаватели; „Рискове и
опасности в младежка възраст” - пособие за провеждане на обучение по различни теми,
актуални за младежите.
От НКБТХ е организирана Лятна доброволческа академия, в рамките на която е
изнесен Концерт „Младежи против трафика на хора“; проведени са интерактивни
обучения с доброволци на тема „Трафик на хора“ – причини, следствия и рискови групи;
отбелязан е на 8 февруари: Международен ден за безопасен интернет; проведена е кръгла
маса на тема „Това не е просто игра, това е твоят живот“ и информационни часове по
темата сред Бургаските училища.
Проведените от НКБТХ и нейните структури на местно ниво превантивни
дейности, са съобразени с възрастта на учениците, като: при учениците от 5 и 6 клас
основният акцент е върху рисковете за попадане в трафик на хора; в 7 и 8 клас се
преминава към отговорността за предпазване от въвличане в трафик на хора; в 9 и 10 клас
се набляга върху рисковото поведение и последиците от него; в 11 и 12 клас се достига до
личния избор на поведение.
Значение и ефект от прилагането на мярката Повишаване на информираността на
децата с цел превенция от насилие и експлоатация.
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2.2. Създаване на училищни политики за превенция на насилието между децата.
Описание на постигнатото: От експертна работна група към МОМН е разработен
„Механизъм за противодействие на училищния тормоз”. Целта на този документ е да
очертае рамките на единен механизъм за противодействие на тормоза, който да
подпомогне училищата за справяне с това явление. Документът е задължителен при
разработването на училищни политики и програми, свързани с насилието и при справяне в
случаи на насилие. Основният принцип е прилагането на цялостен училищен подход,
полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и
създаване на по-сигурна училищна среда
Разпространението на механизма беше извършено чрез регионалните инспекторати по
образование.
Значение и ефект: Разработеният „Механизъм за противодействие на училищния тормоз
очертава рамките на единен, целенасочен подход за противодействие на тормоза, който
подпомага училищата в техните усилия за справяне с това явление.
2.3.Актуализиране
и
популяризиране
на
интернет
страницатаwww.stopech.sacp.government.bg .
Описание на постигнатото: И през 2012 г. ДАЗД продължи да поддържа
специализирана интернет страница „Сексуална експлоатация на деца с търговска
цел” – www.stopech.sacp.government.bg. Страницата предоставя възможност за подаване на
сигнали, свързани с нарушаване правата на децата, деца в риск, които са въвлечени в
престъпна, незаконна дейност и др. За постъпилите сигнали се води статистика, чиято цел
е обхващане на общите тенденции, както и на настъпилите промени в обхвата на
експлоатацията и насилието над деца. За 2012 г. са подадени общо 208 сигнала.
Сигналите за случаите на насилие над деца заемат водещо място. За периода са
постъпили общо 64 сигнала за насилие над деца. Отново семейството е основната среда,
в която децата са подложени на насилие – 53% от случаите На следващо място са молбите
за съдействие по въпроси, свързани с упражняването на родителски права - 32 случая.
Освен случаите на насилие и въпроси относно родителски права, се сигнализира и
за наличие на проблеми в семейството, отнасящи се най-вече до влошени
взаимоотношения между деца и възрастни, липса на разбиране между поколенията и на
пълноценна комуникация.
На страницата се подават и сигнали, отнасящи се до онлайн безопасността на
децата и вредното съдържание в интернет, с наличие на порнографско съдържание,
съмнения за педофилски мрежи в интернет и др. Теми, които присъстват в сигналите имат
и отношение към проблеми, отнасящи се до сферите образование, здравеопазване,
социално подпомагане и юридическо консултиране относно децата и семействата.
Значение и ефект: Създадено е свободно пространство, в което децата спокойно могат да
получат информация по различни въпроси и теми
2.4. Повишаване на информираността на родителите и ролята им в предпазването на
деца в онлайн среда.
Описание на постигнатото: В рамките на провежданите родителски срещи ИДПС са
участвали с беседи на теми ”Виртуалната мрежа-примка за наивници и космически
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възможности”, ”Лятно училище за запознаване на деца и родители с кибертормоза” и
много други. На много места, в сайтовете на областните дирекции на МВР са качени
статии със съвети към родителите относно рисковете в интернет-общуването, както и
правила за безопасно сърфиране в интернет.
Като превантивна мярка НКБТХ и местните структури организираха и
проведоха обучение на тема „Безопасно общуване в интернет”. Обучени бяха учители
по информационни технологии от учебните заведения Водещ на обучението беше
координаторът на Националния център за безопасен интернет. В тази връзка е разработена
превантивна програма, предназначена за ученици от 5 до 7 клас.
МКБТХ-Русе организира и координира предоставянето на наръчник за родители „Добре
дошли в 5-и клас!”, като продължение на превантивната програма за безопасно общуване в
интернет.
Националният център за безопасен Интернет преведе и издаде на български
„Семеен комплект за онлайн безопасност”, разработен от европейската мрежа Insafe в
помощ на родителите на малките деца, с помощта на дарителската кампания на Райфайзен
банк "Избери, за да помогнеш". Семейният комплект за онлайн безопасност е
разработен от Мрежата от европейски центрове за безопасен Интернет Insafe и е
насочен към деца в предучилищна възраст. В комплекта са включени практически
задания, упражнения, материали за рисуване и оцветяване, златни правила за безопасност,
семеен договор, ситуационни карти, стикери. Комплектът се разпространява сред
родителите на деца от горните групи в детските градини, за които има много малко
разработени материали за онлайн безопасност. За целта започна организиране на срещи с
родители в детските градини, на които се провежда кратко обучение и се раздават
комплектите.
В помощ на родителите беше разработен наръчникът „Десет мита за
„страшния“ интернет“, който ориентира родителите кои са наистина най-реалните и
най-често срещани опасности за децата онлайн.
Две награди за най-атрактивни материали за деца спечели българският Център за
безопасен интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация
„Родители“ в състезание между 30-те центъра от европейската мрежа Insafe. Състезанието
се проведе н рамките на редовна сесия в Будапеща на 26 и 27 септември на мрежата, по
време на която центровете представиха нови материали и методики, които са разработили
в помощ на деца, родители и учители в 3 категории: Игри и видеоклипове, Уебсайтове и
онлайн ресурси, Офлайн ресурси. Българският център взе първа награда за играта
„Флашко треньор“ и трето място за бележника за първокласници „Всепомниче“.
И двата материала са разработени по идея на Асоциация „Родители“. Бележникът
за първокласници вече беше разпространен със съдействието на Министерството на
образованието сред 62 000 ученици заедно с Наръчника за родители на първокласници,
традиционно издаван от Асоциация "Родители" и Фондация ПИК.
НЦБИ проведе открити уроци по онлайн безопасност с над 3000 деца, учители и
директори на училища в София, Враца, Варна, Шумен, Силистра, Ямбол, Благоевград и
Монтана. По време на срещите бяха проведени дискусии за отговорното поведение в
Интернет, което е най-важният фактор за безопасността онлайн.
Значение и ефект: С разработените материали, с проведените различни форми за
запознаване на децата и родителите за възможностите и предпазването на децата в онлайн
средата, е постигната по-добра информираност.
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2.5. Отбелязване на световния ден за по-безопасен интернет за деца – на 7 февруари
2012 г. под мотото „Да открием дигиталния свят заедно... и по сигурно”, с акцент към
връзката между поколенията.
Описание на постигнатото: От 1 април 2012 г. в България стартира проектът SI
1231112 BG Safenet DESK с подкрепата и частично финансиране от страна на
Европейската комисия. Той надгражда над предишните проекти по Програма „Безопасен
Интернет“ на ЕК, в рамките на които се изгради и действа Националният център за
безопасен Интернет и функциониращите към него Гореща интернет-линия за
приемане на сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в
Интернет и Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) – консултативен център
за оказване на помощ при проблеми, свързани с безопасността на децата в Интернет.
Горещата интернет-линия обработва сигнали и спомага за ограничаване на детската
порнография и за разкриване и наказателно преследване на злоупотреби с деца през
компютърни системи. През календарната 2012 година в Горещата линия постъпиха и
бяха обработени общо 914сигнала, от които 581 съобщаваха реално за незаконно или
вредно за деца съдържание или поведение онлайн. Тенденцията от предишните години за
спадане на броя на сигналите за опити за подмамване на непълнолетни с цел сексуална
злоупотреба – 17 през 2010 г., 7 през 2011 г. се обърна благодарение на няколко тежки
случая. Само при един от случаите на онлайн сексуална злоупотреба с малолетно момиче в
Горещата линия постъпиха 521 сигнала за по-малко от 12 часа, което и помогна на
компетентните органи бързо да го разрешат. Големият брой сигнали по този случай
показа, че Горещата линия вече има известност и се ползва с доверието на голям брой
потребители, които се обърнаха към нея.
През 2012 г. нямаше регистрирани случаи на хостване в България на детска
порнография. Регистриран беше и спад на сигналите за разпространяване на расистко или
ксенофобско съдържание – от 50 през 2011 г. на 7 през 2012 г.
От всички подадени сигнали 45 касаеха уебсайтове в България, които според подателите
поместват неподходящо за непълнолетни съдържание или злонамерено поведение. След
съответната обработка от операторите сигналите, получени през годината, могат да се
класифицират по типа незаконно или вредно съдържание или поведение, за което
подателят е сигнализирал и е потвърдено от оператор, както следва:
- детска порнография – 13;
- детска еротика – 4;
- подмамване на деца с цел сексуална злоупотреба – 524;
- порнография за върастни, достъпна за деца – 6;
- порнография за възрастни – 4;
- екстремна порнография – 1;
- расизъм и ксенофобия – 7;
- пропаганда на насилие срещу личността – 22;
- пропаганда на наркотици – 3.
За помощ при проблеми в интернет, касаещи непълнолетни, към Горещата
линия през годината се обърнаха 11 потребители. Във връзка с отбелязването на
международния Ден за безопасен Интернет на 7 февруари 2012 г. Националният център за
безопасен Интернет обяви конкурс за ученици за създаване на кратка пиеска с максимална
продължителност от 20 минути по темата на Деня: „Мост между поколенията: Да открием
дигиталния свят заедно и... безопасно“. Поставянето на сцена и награждаването на трите
най-добри сценария стана основен фокус на отбелязването на самия Ден за безопасен
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Интернет. Над 150 деца и близо 30 възрастни от 15 града – техни родители и учители,
изпратиха своите сценарии. Събитието беше открито от заместник-председателя на
Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов. Приветствие поднесе и
заместник-председателят на парламентарната Комисия по образованието, науката и по
въпросите на децата, младежта и спорта Галина Банковска, която е и председател на
Обществения съвет за безопасен интернет. Участваха и представители на Министерството
на образованието, младежта и науката, на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, както и Явор Колев, началник на Сектор
„Компютърни престъпления“ на ГДБОП – основен партньор на онлайн Горещата линия за
борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет Web112.net.
Община Варна за трета поредна година се включи активно в дейностите по повод
Международния ден за безопасен Интернет награждаването на 10 ученици от местни
гимназии, преминали успешно трите нива на дистанционния курс по онлайн безопасност,
разработен от Община Варна, Дирекция „Превенции” и Националния център за безопасен
интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Обучението е
единственото по рода си в България, насочено към изграждането на комплекс от
технически и социални умения и предаването на тези умения от младежи на младежи. За
завършването на курса се изисква подготовката на практически проект, който включва
организиране на екип, изготвяне на план за обучение на връстници, оценка на нуждите за
обучение на целевата група и провеждане на самото обучение. Успешно завършилите
трите нива младежи получиха от заместник-кмета на Община Варна сертификат „Експерт
по онлайн безопасност”. Националният център за безопасен интернет им осигури
възможността да са консултанти на връстници в Българската линия за онлайн безопасност
– БЛОБ.
Общо над 70 училища, библиотеки и организации в цялата страна се
включиха в отбелязването на Деня за безопасен интернет. За целта бяха осигурени
различни материали – плакати, брошури, презентации, видео-клипове. В Деня за безопасен
Интернет на 7 февруари беше представена за първи път най-новата образователна
триизмерна видео игра от типа куест „Зона на риск”, разработена съвместно с екипа на
сайта Dechica.com и беше обяено национално състезание за ученици. Целта на играта е да
се разгадаят погрешните стъпки на главната героиня, които са довели до нейното
изчезване. За един месец над 6000 ученика посетиха сайта на играта, над 1800 играха и
684 успяха да стигнат до края.
Значение и ефект от прилагането на мярката:
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Включването на децата в процеса на осъществяване на превенция на всички форми на
насилие и експлоатация на деца повишава информираността, развива чувствителност
към проблема с насилието и изгражда умения, които могат да ги предпазят от насилие и
експлоатация.
 Разработеният „Механизъм за противодействие на училищния тормоз очертава рамките
на единен, целенасочен подход за противодействие на тормоза, който подпомага
училищата в техните усилия за справяне с това явление.
 Интернет страницата на ДАЗД- www.stopech.sacp.government.bg създава свободно
пространство, в което децата спокойно могат да получат информация по различни
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въпроси и теми
 Отбелязването на световния ден за по-безопасен интернет за деца с разнообразните
дейности дава възможност за придобиване на умения и изграждане на лична отговорност
в избора на поведение в онлайн пространството.

Цел 3: Развитие на спортната и физическа активност
подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях.

сред

3.1. Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за
осмисляне на свободното време на децата и учениците.
Описание на постигнатото: По данни на МОМН за децата в образователната
система са осигурени безплатни занимания в рамките на Дейностите по проект
УСПЕХ, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
за първата година са изпълнени и продължава изпълнението по предвидения график.
За учебната 2011/2012 година 1 307 училища са се включили в проект „УСПЕХ”, в
12 238 групи по извънкласни и извънучилищни дейности, в които са обхванати
450 000 ученици, за които съществува риск от отпадане от образователната система.
Значение и ефект: В свободното си време децата и учениците могат да се включат в
организираните клубове по интереси в училищата, но според изискването на програмата, в
тях трябва да бъдат включени само деца, за които съществува риск от отпадане от
образователната система.
3.2. Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени
места за отдих.
Описание на постигнатото: По данни на МФВС, броят на изградени,
реконструирани и модернизирани спортни обекта с осигурена подходяща и достъпна
спортна инфраструктура на обществени места за отдих по Наредба Н-1, има 8
завършени обекта: Модернизация и реконструкция на спортен комплекс Етрополе-ІІетап;
Реконструкция и модернизация на стадион „Чавдар” гр. Шумен; строителство на
многофункционални игрища в УПИ- І училище с. Караджово община Садово; ремонт и
реконструкция на сп. площадки и съоръжения в ОУ „Ал. Константинов” гр. Димитровград;
ремонт зала по борба и гимнастика в гр. Карнобат; ремонт на сп. зала за бойни спортове в
СОУ ”Кирил и Методий” гр. Неделино; изграждане на комбинирана спортна площадка в
гр Шабла;Реконструкция и ремонт на лекоатлетическа писта градски стадион в гр Русе и 3
в процес на изпълнение. Преките бюджетни разходи са 1 375 857 лв
Значение и ефект: Изградени са и реконструирани спортни съоръжения за деца
3.3. Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания.
Описание на постигнатото: Получената информация показва, че 15 000 деца са
обхванати по програми на МФВС и осигурен безплатен достъп до спортни
съоръжения и спортни занимания, провеждани в 240 спортни обекта чрез включването
им в групите на спортните организации участващи с проекти от 76 населени места
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Значение и ефект от прилагането на мярката: Осигурен свободен достъп до спортна
база и възможности за участие в безплатни спортни услуги и занимания
Значение и ефект: Осмисляне на свободното време на учениците и свободен избор за
личността изява- ограничаване на броя на преждевременно отпадащите от образователната
система и на броя на учениците с прояви на деструктивно поведение

Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 През изминалата година са изградени, реконструирани и модернизирани спортни 8
обекта с осигурена подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места
за отдих с преки бюджетни разходи.
 По програми на МФВС е осигурен безплатен достъп до спортни съоръжения и спортни
занимания за 15 000 деца.
 Осигурените средства по проект УСПЕХ за организиране на клубове по интереси в
училищата и в обслужващите звена, са предназначени и се изразходват целево за
застрашените от отпадане от образователната система ученици, но не и за децата които
имат интерес, потребност и потенциал.

VI. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите
Цел № 1 „Достъп на всички деца до културни и спортни дейности и дейности за
свободното време“.
1.1. „Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за
свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени
цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на
спектакли и концерти за деца.“
Описание на постигнатото: Дейността се извършва от МК, държавни културни
институти: Насърчаването на участието на всички деца в културни дейности и дейности
за свободното време се осъществява чрез мрежата от държавните културни институти,
които осигуряват достъп до спектакли и концерти, музейни експозиции на национални и
регионални музеи и галерии в страната, концерти и изложби на училищата по изкуствата,
специално създадени и подкрепени чрез проекти на Министерството на културата
спектакли за деца от социални домове и за деца с увреждания – от държавните театри,
куклени театри, оперно-филхармонични дружества и симфониети.
През изминалата година е осигурен достъп с билети на преференциални цени за 551 531
деца, безплатен достъп на 256 170 деца до спектакли, концерти и музейни експозиции,
подкрепени и реализирани 1780 проекти, спектакли, концерти, изложби и филми за
деца от културните институти, 80 проекта за подкрепени финансово на конкурсен
принцип от Министерството на културата, Национален фонд «Култура» и Изпълнителна
агенция «Национален филмов център».
Значение и ефект от прилагането на мярката: Допринася за равнопоставеност на децата
при достъпа до културни дейности и дейности за свободното време, които са стойностни и
представящи сериозен творчески продукт, възпитание на зрители и бъдещи творци
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1.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството –
извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци
чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа
дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование – култура –
лектории, курсове, творчески ателиета.
Описание на постигнатото: Осъществена е Националната програма „Училището –
територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от
начален етап”. Класирани са 91 проекта на обща стойност 800 000 лв.
Възможност за развитие на способностите на децата и учениците се предоставя чрез
Националния календар за извънучилищните дейности в направленията наука, техника,
изкуства и спорт и чрез Националния спортен календар на МОМН.
В постоянни или временни групи в областта на извънучилищните дейности, реализирани
по време на учебната година и през ваканциите, тази година са обхванати над 40 000
ученици. В проявите от НСК на МОМН са се включили 105 397 ученици.
С оглед на необходимостта от своевременно оповестяване на възможностите за летен
отдих на учениците, „Ваканционна програма – 2012” е публикувана на интернет
страницата на министерството - рубрика „Ваканции”, на вниманието на родители, деца и
ученици от цялата страна. Материалът е илюстриран и подготвен във вид, атрактивен за
потребителите.
Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ” на МОМН се
осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от
Европейския социален фонд на Европейския съюз. От м. февруари 2012 година учениците
за втора учебна година могат да избират различни форми на извънкласни и
извънучилищни дейности. Извънкласните и извънучилищните дейности по проект УСПЕХ
са насочени към конкретна целева група и имат специфични цели:
- да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища,
включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на
ученици с риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в
извънкласни и извънучилищни дейности;
- чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши
мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес съобразно
техните интереси и потребности;
- да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят
на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
Класирани са 91 проекта по НП „Училището – територия на учениците”, модул
„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”
Обща стойност
на модула от НП „Училището – територия на учениците”, модул
„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”- 800 000 лв.
обща стойност на дейностите в Националния календар за извънучилищните дейности в
направленията наука, техника, изкуства и спорт – 19, 100 лв.
По Националния календар за извънучилищните дейности в направленията наука, техника,
изкуства и спорт са организирани 72 прояви
Получената информация от Министерството на културата показва, че през
изминалата 2012 г. са реализирани 1117 броя извънкласни дейности – курсове, кръжоци,
школи – в културните институти – театри, оперно-филхармонични дружества, музеи,
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галерии, училища по изкуствата. От държавните културни институти са проведени 910
броя образователни програми за деца, образователни концерти и лектории
По Националния спортен календар на МОМН за 2012 г. са взели участие 105 397
ученици. Общата стойност по Националния спортен календар на МОМН за 2012 е
195, 600 лв.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Допринася за повишаване на броя на
обхванатите деца в извънкласна дейност в училище и обслужващи звена, школи, състави,
клубове и кръжоци, образователни проекти в културните институти, което има водеща
роля при възпитанието на зрители и бъдещи творци.
1.3. Реализиране на програмата „Спорт за децата в свободното време” – за създаване
на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в
свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа
дееспособност. Проекти по програмата се реализират в 66 града на страната по 48
вида спорт.
Описание на постигнатото: По програмата на МФВС са финансирани и
реализирани 193 проекта, в които са Обхванати - 10 000 деца .
Благодарение на тази програма е осигурен свободен достъп до спортна база и
възможности за участие в безплатни спортни занимания, водени от квалифицирани
спортни специалисти. Разширен е обхвата и е създадена мотивация на децата за участие в
спортни занимания, подобрена е физическата дееспособност. Придобити са първоначални
знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт от децата.Използвани
са възможностите на спорта като средство за превенция срещу нетолерантността
,насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Увеличен е броя на децата участващи в
спортни занимания
1.4.Реализиране на програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” за
създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и в риск в
безплатни спортни занимания оглед подобряване на тяхното здраве и физическа
дееспособност.
Описание на постигнатото: По програмата на МФВС са финансирани и
реализирани 40 проекта на спортни организации в 22 населени места по 25 вида спорт:
акробатика, кикбокс,таекуондо, бадминтон, голбал, лека атлетика, шахмат, тенис на маса,
тенис, баскетбол с инвалидни колички, плуване, спортни танци, уиндсърф, кану-каяк, сп.
ориентиране, стрелба, конен спорт, баскетбол, адаптирано плуване, шоудан, стрелба с лък,
настолни игри, автомоделни спортове, борба.
Обхванати в безплатни спортни занимания са 1 185 (хиляда сто осемдесет и пет) души в
двете направления на програмата: „Обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в
риск” и „ Обучение по вид спорт за хора с увреждания” чрез включването им в групите на
спортните клубове участващи с проекти по Програмата.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Създадени са условия и възможности за
участие на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания.
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Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 През годината културните институти в страната са осигурили намалени цени или
безплатен вход за децата в театри, музеи, концерти и др. Министерството на културата е
подкрепило проекти за подготовка на спектакли, концерти, фестивали, филми и изложби
за деца, с което е спомогнало за повишаване културните познания на децата и тяхното
духовно израстване.
 Осигурени са различни форми на занимания в областта на изкуството, които са
реализирани като извънкласни форми на обучение – курсове, кръжоци, школи,
осигурени от държавните културни институти.
 Заниманията по интереси в различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности
стимулират изявата на децата и учениците и осмислят свободното им време през
ваканциите. Тези дейности имат превантивен ефект срещу агресията у младите хора.
 Създадени са условия и възможности за участие на деца с увреждания и децата в риск в
безплатни спортни занимания по проекти, финансирани от МФВС.

Цел №2 „Насърчаване на изявите на дарбите на децата“.
2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с
изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012
г.
Описание на постигнатото: От МК са предоставени стипендии и еднократно
финансово подпомагане на деца с изявени дарби, които са класирани на национални
и международни конкурси в областта на изкуството, науката и спорта по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г. Всички деца, които са имали право
на стипендии и еднократно финансово подпомагане на основание „Наредба за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби” - 29 броя еднократно
финансово подпомагане на стойност 5700 лв., 156 нови стипендии на стойност 140 130
лв., продължава изплащането на 153 стипендии от 2011 г. на стойност 113 535 лв., общо за
МК 253 505 лв.
През 2012 година, от МОМН са осигурени възможности на всички ученици от
държавни и общински училища и на децата със СОП да участват в конкурси, олимпиади и
състезания в областта на науката, изкуствата и спорта, заявени в разделите на Програмата.
Обхванати са повече от 800 деца от държавни училища към МОМН и от общински
училища. Децата са от училища от всички области в страната. Резултатите показват
увеличаване на броя на участниците в отделните олимпиади, състезания и конкурси,
което повишава и нивото на представяне и конкурентността- 100% от децата, подали
документи през 2012 година за придобиване право на стипендия, които отговарят на
изискванията от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, са придобили право на едногодишна стипендия в размер на 135 лв.
месечно. От МФВС по тази програма са подпомогнати 140 деца с изявени дарби в
спорта с общо 132 300 лв.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Стимулирането на децата с изявени дарби
и на децата, които активно участват в извънкласни и извънучилищни форми на занимания,
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са важна част от политиката на МОМН и стимулирането обхваща
училищно, регионално и национално

различни нива –

.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 По програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г. от
министерството на културата, от министерството на образованието и науката, от
министерството на физическото възпитание, физкултурата и спорта, са били подкрепени
всички деца, които отговарят на определените условия.
 Стимулирането на децата с изявени дарби и на децата, които активно участват в
извънкласни и извънучилищни форми на занимания, са важна част от политиката на
МОМН и стимулирането обхваща различни нива – училищно, регионално и национално

VII. Насърчаване на детското участие
Цел №1 Гарантиране правото на децата на мнение и участие в процесите на вземане
на решения.
Описание на постигнатото: На 9 май 2012 г. Държавната агенция за закрила на
детето, съвместно с УНИЦЕФ – България, организира конференция на тема „Децата
в подкрепа на институциите”. Събитието се проведе в гр. София и в него взеха участие:
зам.-министърът на образованието, младежта и науката, омбудсманът на Република
България, представителят на УНИЦЕФ за България, кметът на София, председателят на
НСОРБ, областни управители, кметове на общини, членове на Националното сдружение
на общините в Република България, началници на регионалните инспекторати по
образование, неправителствени организации и представители на Съвета на децата към
ДАЗД.
Целта на конференцията беше да се насърчат и обединят усилията на институциите
и организациите за поощряване на детското и младежко участие на местно, национално и
европейско ниво, като по този начин да утвърдят правото на децата да бъдат чути. За да се
подпомогне този процес ДАЗД разработи Механизъм и Харта за детско участие, който
беше представен на участниците в конференцията. Реализирането на Механизма от
училищните власти, кметовете на общини и областните управители в Р България ще
подпомогне поставянето на основите на истинското гражданско общество чрез ангажиране
на децата от ранна възраст. По време на конференцията децата, участващи във форума
призоваха да се инвестира в децата, за да имат възможност и те да покажат, че могат да
направят нещо стойностно за себе си и за обществото.
С конференцията стартира и Кампанията за насърчаване на детското участие.
За посланик на кампанията беше определена 14-годишната певица Дивна. Участниците в
конференцията набелязаха следващите стъпки, с които да започне практическата работа на
Механизма за детско участие: създаване на структури на училищно ниво; всички
директори на училища да се запознаят с Механизма; да се подготвят експерти, които да
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подпомагат работата на училищните, общинските и областните съвети; да се проведат
местни кампании за създаване на училищни организации в 6-те района за планиране.
Значение и ефект: 107 участника в конференцията – кметове на общини, представители
на РИО на МОМН, деца, областни управители
1.2 Създаване на училищни общински и областни съвети на децата.
Описание на постигнатото: По препоръка на ДАЗД, фондация „Партньори България”
изготви проект за създаване на пилотни ученически, общински и областни съвети на
децата, в две области на страната, които да бъдат подпомогнати в изграждането на
съветите. Проектът се финансира от УНИЦЕФ – БЪЛГАРИЯ, а самото изграждане на
съветите ще стане през 2013 г. Агенцията осигурява участието на децата чрез сформирания
детски съвет към Председателя на ДАЗД. През 2012 г. бяха разработени и други възможни
начини за включване и осигуряване на чуваемост на мнението на децата по различни
важни за тях теми не само на национално ниво, но и на месно ниво и в училище. На 1 юни
децата от детския съвет посетиха парламента и имаха възможност да изразят свободно и
спокойно своите мнения и желания по различни теми и въпроси, включително и по някои
законодателни промени.
Формата на детското участие се сведе и до конкретни населени
места, с различни форми и форуми, ангажиращи широкото представителство на децата по
различни проблематики.
Значение и ефект: Променихме Формата на детско участие – в градовете, в самите
населени места, където учат и живеят децата като разработихме четири-степенен
Механизъм за детско участие. Така се осигурява възможност мнението на децата да бъде
изразено и чуто и в училище, и на ниво община, и на национално ниво.
1.3. Провеждане на регулярни заседания на ДС и използване на различни
информационни канали за изразяване на мнения и становища на децата.
Описание на постигнатото: В рамките на 2012 година бяха проведени 2 заседания на
Съвета. Първото се проведе в рамките на кампанията на 30 май-1 юни 2012 г. беше
организирано заседание на Съвета на децата към ДАЗД. В рамките на заседанието
членовете на Съвета посетиха Народното събрание и се срещнаха с председателя на
Парламента и народни представители от всички парламентарни групи. Децата настояха
пред народните представители за гаранции за детското участие, чрез приемането на
проектозакона за детето и законопроекта за предучилищното и училищното образование,
създаване на връзки за съотносимост между професионалното образование и трудовия
пазар, както и по-строги наказания за насилниците над деца. Депутатите декларираха
желанието си за създаване на детски консултативен орган към Народното събрание.
Децата от Съвета на децата към ДАЗД имаха среща и с г-н Константин Пенчев,
омбудсман на Р България. Той ги запозна с дейността на институцията и ги прикани да
бъдат активни граждани и да реагират на всяка несправедливост. Децата поставиха
различни въпроси – за презастрояването, което лишава децата от детски и спортни
площадки, за боклука, за безопастния интернет.
Чрез организираните срещи на децата със значими български институции беше
промотирана добрата практика на Държавната агенция за закрила на детето за активно
детско участие чрез функциониращия консултативен Съвет на децата към Агенцията
Второто заседание на Съвета на децата се проведе в периода 12-13 декември 2012 в
гр. Благоевград на тема: „Децата и младите хора – бъдещето на модерния град”.
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По време на заседанието беше дадено началото на пилотния проект за насърчаване
на детското и младежко участие на местно и национално ниво. Проектът се реализира от
фондация „Партньори-България” с подкрепата на ДАЗД, УНИЦЕФ България и
Министерството на образованието, младежта и науката.
Целта на проекта е да се популяризира и апробира Механизма за детско участие
създаден от членовете на Съвета на децата, с подкрепата на УНИЦЕФ – България, чрез
който чрез укрепване на структурите по места да се създаде среда за реализиране на
детското участие на детските и младежки съвети на училищно, общинско, областно и
национално ниво.
Децата, участващи във форума обмениха добри практики от кампаниите, които са
провели през годината.
Всеки избран областен град ще се комбинира с една община от същата област:
 Благоевград и Гоце Делчев;
 Монтана и Вършец;
 Сливен и Нова Загора.
Реализирането на проекта предвижда срещи и дискусии за повишаване на знанията
и уменията на специалистите и децата. Темите са насочени към подкрепа на включването
на младите хора на училищно, общинско и регионално ниво. Децата ще се научат как да
изразяват своята позиция, как да говорят пред публика и да си сътрудничат с
представители на институциите. След една година, когато приключва пилотният
проект, ще бъдат създадени общо 23 детски съвета: 3 областни, 6 общински и 14
училищни. С разработването на проекта за насърчаване на детското участие Държавната
агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и Фондация “Партньори-България” се стремят да
създадат отворена и подкрепяща социална, политическа и културна среда, която да улесни
развитието на децата и младежите към отговорно гражданство.
Темите за популяризирането на детските инициативи и техните послания, както и
включването на повече млади хора в процесите на вземане на решения бяха акцент във
втория ден от заседанието на Съвета на децата. Членовете на консултативния орган към
ДАЗД и техните връстници от няколко благоевградски гимназии представиха по
оригинален начин своите идеи как да се повиши младежката активност на местно и
национално ниво. Презентираните добри практики и новите предложения ще намерят
своето приложение на местно ниво, обещаха си присъстващите.
Значение и ефект: Проведени са 2 заседания, активна комуникация през годината във
facebook.
1.5. Създаване на пространство за свободно изразяване на мнения, становища на
децата и стартиране на различни кампании по теми, които пряко ги засягат.
Описание на постигнатото: През 2012 г. беше създадена затворена и отворена група
във Facebook на Съвета на децата, където децата свободно обменят идеи и информация за
предстоящи кампании или дейности, с които се занимават. Освен това се разменя
информация за добри практики за работа с млади хора. В отворената група, до членовете
на съвета има свободен достъп до всички хора, които искат да осъществят контакт с тях.
Този профил се използва от гражданите включително за разискване на конкретни казуси с
деца, които членовете на Съвета адресират към ДАЗД. Там се публикува информация за
предстоящи събития или се провеждат дискусии по някакъв актуален проблем
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Значение и ефект: Консултирани с децата нормативни промени; проведена дискусия за
новия закон за детето, както и закона за предучилищното и училищното образование,
създадена е възможност за по-добра комуникация на децата
1.6. Провеждане на кампания „Участвам и променям”, посветена на социалните и
граждански компетентности на децата.
Описание на постигнатото: Инициативата е ориентирана към осъществяване на
гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година.
Кампанията по гражданско и здравно образование се провежда през цялата учебна година,
като 3 седмици ще бъдат посветени на социалното благополучие, психичното и
физическото здраве на учениците. Обучението в дух на демократично гражданство,
здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците се провежда
под различни форми: в часа на класа, клубни дейности, състезания, изложби, спортни
празници, игри, викторини, екскурзии, доброволчески акции, тренинги, групови занимания
идр.
Кампанията
„Участвам
и
променям!”,
обхваща
следните
теми:
Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните;
Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална
култура.
Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене,
наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; Толерантност
към различието; Притеснения, страхове, тревожност и търсене на помощ; Ролята на играта
и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със
законите.
Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление;
Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в
отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация,
интернет
и
социалните
мрежи.
Учебната 2011/2012 година бе посветена на социалните и граждански компетентности.
Кампанията „Участвам и променям!” е подкрепена и от Омбудсмана на Република
България.
Значение и ефект: Чрез тази кампания темите, които са застъпени в училище, се
представят и показват на практика, по интересен и интерактивен начин, за да предизвикат
интереса на децата.

Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Изготвен е от децата и популяризиран в общественото пространство с помощта на
ДАЗД, УНИЦЕФ и МОМН, механизъм за детското участие на всички нива- училищно,
общинско, областно, национално.
 Представен е опита на ДАЗД за създаване на пространство за изразяване на детското
мнение пред ръководители и представители на различни отговорни институции Народно събрание, Омбудсман, Кметове на общини, областни управители
 Започна процеса на създаване на условия за създаване на по-добри условия за изразяване
на мнението на децата на различни нива.
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ЦЕЛ№ 2Промотиране на здравословния начин на живот и намаляване на употребата
на наркотични вещества сред децата.
2.1. Развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата
с наркотични вещества сред децата.
Описание на постигнатото: По данни на МОМН, през изминалата година са
разработени и са приложени училищни програми за превенция на употребата и
злоупотребата с наркотични вещества сред децата от 2 655 училища, в които са
обхванати 228 373 ученици. Няма постъпила от МОМН информация за това по какъв
начин са приложени тези училищни програми, от кого са разработени, какъв е ефекта.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Чрез тези училищни програми се
повишава информираността на учениците за влиянието на наркотичните вещества при
употребата и злоупотребата.
Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 Чрез тези училищни програми се повишава информираността на учениците за влиянието
на наркотичните вещества при употреба и злоупотреба с тях.

VIII. Информационно общество, медийно пространство
Цел 1: Гарантиране правото на децата за защита на личността, достойнството и
безопасността от българските медии.
1.1. Информиране на родителите относно безопасната употреба на Интернет и
възможностите за сигнализиране при злоупотреба.
Описание на постигнатото: „Асоциация Родители” поддържа функционирането на
Българска линия за онлайн безопасност 124 123 (БЛОБ). Линията предлага подкрепа и
консултиране на деца, родители и учители по отношение на безопасната и позитивна
употреба на Интернет и мобилните технологии на тел 124 123, през Скайп и електронна
поща. През 2012 г. на БЛОБ са постъпили 305 запитвания. Осъществен са 305
консултации, при 19 случая е предоставена информация за web112.net и cybercrime.bg и е
извършено пренасочване на сигнала. През 2012 г. подадените в ДАЗД сигнали, които са
свързани с безопасността на децата в интернет са 10. В помощ на родителите от НЦБИ е
преведен и издаден на български език „Семеен комплект за онлайн безопасност”,
разработен от Европейската мрежа Insafe.
Комплектът се разпространява сред родителите на деца от предучилищните групи.
Провеждат се срещи с родителите за кратко обучение и предоставяне на комплектите.
В помощ на родителите е разработен и наръчник „Десет мита за „страшния” интернет”,
който ориентира родителите
Значение и ефект от прилагането на мярката: Защита на личността, достойнството и
безопасността на децата в интернет средата и повишаване на информираността за реалните
и най-често срещани опасности за децата в онлайн среда.
1.2. Информационни кампании насочени в посока популяризиране на НТЛД 116 111.
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Описание на постигнатото: Със съдействието на БНТ беше създаден и разпространен
телевизионен клип, който представя работата на НТЛД 116 111. Излъчването му беше в
началото на учебната година.
По време на събитията за отбелязване на Международния ден за защита на децата,
жертви на агресия бяха консултирани деца и граждани за възможностите за сигнализиране
на НТЛД 116 111, бяха раздадени информационни материали. По случай отбелязването на
този ден, в предаване на Българското национално радио бе представена дейността на
НТЛД 116 111.
По проект на МТСП „Подобряване качеството на услугите в системата на МТСП” на
специално проведено обучение на служителите в Центъра за обаждания, бе представена
работата на НТЛД 116 111. Ежемесечно бе предоставяна информация на медиите за
работата на линията и проведените консултации, разпространени бяха информационни
материали в гр. София и страната, отразяващи работата на линията.
Значение и ефект: С различни средства и форуми е повишена информираността на
гражданите и на децата за функциониращата Национална телефонна линия за деца и
възможностите, които предоставя.
1.3 Актуализиране и популяризиране на критериите за вредно съдържание в онлайн
пространството.
Описание на постигнатото: По инициатива на агенцията, председателят на Съвета за
електронни медии сформира междуинституционална работна група, председателствана от
експерт от ДАЗД, която изготви проект на Споразумение за защита на децата от
съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното
физическо, псхическо, нравствено и/или социално развитие. Споразумението бе
подписано през месец октомври между СЕМ, ДАЗД и 78 доставчици на медийни
услуги. С подписването на това споразумение се цели: да бъдат обединени усилията на
страните за осигуряването на ефективна система за взаимодействие, за гарантиране
спазването на правата на децата; предотвратяване на участието на деца в предавания или
други програмни елементи, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане
на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата; да
бъдат изяснени и разпределени правата, задълженията, процедурите и подходите на
страните при прилагането на критериите.
ДАЗД и СЕМ са регулатори на Споразумението, в което акцентът не е само на
контролната и надзорна дейност на регулаторите, но и на възможността за саморегулация
от страна на доставчиците на медийни услуги. Чрез това споразумение се дава
пространство и по-добра възможност за организиране на дискусии между страните СЕМ,
ДАЗД и доставчиците на медийни услуги, по въпроси свързани с някои практики на
доставчиците, които представляват нарушения на приетите критерии и тяхното
отстраняване.
Значение и ефект: все по-пълно обхваща всички сфери от обществения живот, в които
има потребност от регламент за гарантирането на правата на детето.Актуализирани
критерии за вредно съдържание в онлайн пространството.
1.4. Популяризиране на Българската линия за онлайн безопасност.
Описание на постигнатото: На електронната страница на ДАЗД е поставен банер,
насочващ към БЛОБ за информация и възможност за консултации, свързани с интернет
безопасността. ДАЗД инициира работна среща за представяне на работата на институциите
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и организациите ангажирани с интернет безопасността. На срещата присъстваха
представители на ДАЗД, АСП, МВР (ГД БОП), НТЛД 116 111, социални работници от
отделите „Закрила на детето” в гр. София. На срещата беше представена работата на
сектор „Компютърни престъпления”, Националния център за безопасен интернет,
Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в
Интернет, БЛОБ, като бяха обсъдени възможностите за сигнализиране и взаимодействие
при различни сигнали.
ДАЗД, СУ „Св. Климент Охридски” и Полският институт организираха
конференция на тема „Закрила на правата на уязвимите деца – проблеми и
предизвикателства”. В рамките на конференцията представител на Националния център за
безопасен интернет представи работата на центъра, Горещата линия за борба с незаконно и
вредно за деца съдържание и поведение в Интернет, БЛОБ възможностите за
сигнализиране и предизвикателствата в работата по интернет безопасността.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Информиране за вредно съдържание в
онлайн пространството и подобряване на взаимодействието между специалистите от
различните отговорни институции .
1.5. Провеждане на обучения на ученици за онлайн безопасност.
Описание на постигнатото: Националният център за безопасен интернет (НЦБИ)
провежда обучения за онлайн безопасност през 2012 г. под формата на открити уроци с
над 3 000 деца, учители и директори на училища в София, Враца, Варна, Шумен,
Силистра, Ямбол, Благоевград и Монтана. По време на срещите са проведени дискусии за
отговорното поведение в Интернет, което е най-важният фактор за безопасността онлайн.
През месец май за четвърта поредна година е проведен ежегодния
„Фамилиатлон”, организиран от Асоциация „Родители”, Националния център за
безопасен интернет, Националния център за европейски младежки програми и инициативи
и община София. Над 3 000 семейства са взели участие в инициативата. На празника са
представени и щандове на БЛОБ и НЦБИ, където децата и техните семейства имат
възможност за получат информация за интернет безопасността.
Фестивалът „София диша” е част от програмата на София за кандидатстване на
града за „Европейска културна столица 2019”. В рамките на фестивала, в три съботни дни
екип на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) към Центъра е организирал
открити уроци. Разработените от Центъра игри „Флашко в страната на спамчетата“ и
„Флашко треньор“ са предоставили възможност на над 150 деца да се забавляват и да
научат основни правила за безопасност в интернет.
Значение и ефект от прилагането на мярката: Информиране за вредно съдържание в
онлайн пространството чрез различни форми за деца и възрастни- открити уроци, игри,
материали и др.
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Резултати и степен на изпълнение на заложените индикатори и очаквания ефект:
 В помощ на родителите е предоставен на български език „Семеен комплект за онлайн
безопасност”, разработен от Европейската мрежа Insafe.
 Популяризирането на Националната телефонна линия за деца става чрез ежемесечно
предоставяне на информация на медиите за работата на линията и проведените
консултации и чрез разпространяването на информационни материали в гр. София и
страната.
 Популяризирането на Българската линия за онлайн безопасност ставаше през
изминалата година с разпространение на информационни материали, конференции,
консултации, работни срещи и др.
 Обучения на ученици за онлайн безопасност са провеждани под различни форми и с
различни методи – игри за по-малките, връстници обучават връстници за по-големите,
конкурси, сценарии и др.
При отчитането на Националната програма за закрила детето 2012 година, за
пръв път бе зададена обща предварителна рамка на всички институции, които имат
отговорност в изпълнението и бе направен опит да се отчете реалния резултат и
ефект от извършени дейности. Така стана възможно проследяването на заложените
от институциите като необходими и планирани дейности в различните секторни
политики за детето и неговото благосъстояние, а не по принцип за отчитане на
изпълняваните от различните ведомства функции, които имат нещо общо с детето. |В
този доклад е направен първият опит за извеждане на значението и ефекта от тяхното
изпълнение или неизпълнение. Това вече показва промяна в мисленето, което след
това би трябвало да доведе до промяна на политиките и на резултата в живота.
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