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Въведение
Националната програма за закрила на детето за 2014 г. е разработена в синхрон с
хоризонталните политики за закрила на детето, като във всички секторни политики –
образование, здравеопазване, правораздаване, социална политика, култура и спорт, са
заложени идентични оперативни цели:
1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства;
2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца;
3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение – деца, настанени в
институции, деца с увреждания; деца-мигранти; деца от етнически малцинства;
деца в конфликт със закона;
4. Гарантиране правото на детето на живот и развитие.
Националната програма за закрила на детето е подчинена на принципа, че
съвместното участие на всички държавни институции, гражданското общество и на самите
деца в прилагането на политиките за детето, е предпоставка за изграждането на цялостен и
интегриран подход в спазването на техните правата и гарантирането на най-добрия им
интерес.
Национална програма за закрила на детето за 2014 г. (НПЗД 2014) е разработена в
унисон със Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата 2012-2014 г. и се явява
на практика едногодишен план за реализация на Националната стратегия за детето 20082018 г. чрез дейности, насочени към постигане на заложените дългосрочни цели. Оценката
на изпълнението е въз основа на заложените индикатори за постигане на желания ефект от
дейностите, изпълнявани по програмата от различните институции, тъй като оценката на
политиките в различните сектори е предмет на специализирана тригодишна оценка на
реализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г., за да може да послужи за
подобряване на процеса на планиране и изпълнение.
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I. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Стратегическа цел: 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и
семейства
Оперативна цел: 1.1. Подобряване на нормативната уредба в областта на политиките
за децата и семейството
Дейност 1.1.1. Предложение за промени в Закона за семейни помощи за деца
Описание на постигнатото: В рамките на сформирана към МТСП
междуведомствена работна група са изготвени предложения, които са взети предвид и са
залегнали в разработения в края на 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за
семейни помощи за деца.
Резултат и ефект: Дейността, насочена към усъвършенстване на нормативната
уредба в областта на подкрепата на децата и семействата и подобряване на ефективността и
целенасочеността на семейните помощи, в рамките на отчетния период, е изпълнена.
Оперативна цел: 1.2. Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда и на
контакт и с двамата родители
Дейност 1.2.1. Актуализиране на стандарта за управление на случай
Описание на постигнатото: С тази дейност се цели въвеждане на единен
системноориентиран подход в социалната работа с деца и семейства. Според получената от
АСП информация са проведени обучения на служителите от ОЗД и на служителите от ДСП,
но липсват данни за броя на обхванатите и типа на обученията. Предвиждат се надграждащи
обучения на служителите от ОЗД.
Резултат и ефект: Заложените за изпълнение през отчетния период дейности не са
изпълнени според заложения резултат и ефект. Към края на 2014 г. не е въведен единен
подход и оценка в контекста на взаимоотношенията в средата, в която расте детето, но
работата ще продължи и през 2014 г.
Дейност 1.2.2. Въвеждане на единен системноориентиран подход в социалната
работа с деца и семейства
Описание на постигнатото: През 2014 г., със заповед на председателя на ДАЗД бе
сформирана мултидисциплинарна работна група с експерти от ДАЗД, АСП и МТСП, която
започна съвместна работа по въвеждане на нови изисквания и матрица за структура и
съдържание на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на
родителски права, нарушен режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина,
отправяне на обвинения за упражнявано насилие над детето между двамата родители,
отглеждане на детето в рискова среда. Целта е да се уеднаквят изискванията към
информацията, която да се съдържа в социалните доклади, изработени от социалните
работници от ОЗД.
Резултат и ефект: Междуведомствената работна група ще завърши своята работа
през 2015 г.
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Дейност 1.2.3. Развитие на мрежата от социални услуги за деца и семейства
Описание на постигнатото: Заложената дейност цели равномерно разпределение и
улеснен достъп до услуги за нуждаещите се деца и семействата им. Според предоставената
от АСП информация се отчита двойно над планирания брой новооткрити услуги. През 2014
г. са открити 33 нови социални услуги за деца, в т. ч. 16 услуги от резидентен тип, с общ
капацитет 641 места, както следва:
 11 Центъра за обществена подкрепа с капацитет 310 места в Попово,
Харманли, Г. Оряховица, Берковица, Драгоман, Белене, Костинброд, Ветово,
Ценово, Радомир и Каварна;
 14 Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 170 места в Пловдив /5/,
Карнобат /2/, Силистра, Попово /2/, Брацигово, София /2/ и Перник;
 2 Дневни центъра за деца с увреждания с капацитет 40 места в Средец и Сливо
поле;
 3 Центъра за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 75 места в
Пловдив, Казанлък и Шумен;
 1 Център за работа с деца на улицата с капацитет 30 места в гр. София;
 1 Преходно жилище с капацитет 6 места в гр. Пловдив;
 1 Кризисен център за деца с капацитет 10 места в гр. Средец.
Увеличен е капацитетът на 9 броя социални услуги за деца в общността,
включително и от резидентен тип, с общо 84 места.
Резултат и ефект: През 2014 година има открити 33 нови социални услуги за деца и
семейства, като общият брой на действащите социални услуги за деца и семейства е 401.
През 2013 г. те са били 369.
Дейност: 1.2.4. Разработване на методология за взаимодействие и работа на съда,
дирекциите „Социално подпомагане” и услугите, при наличие на конфликт между
родителите в ситуации на раздяла и развод
Описание на постигнатото: Изготвен е проект на социален доклад, който ще бъде
представян в съдебното производство, включващ количествени и качествени показатели за
изследване на родителския капацитет. По този начин ще бъде унифицирана работата на
социалните работници в отделите „Закрила на детето“. Предстои утвърждаването му от
ДАЗД и АСП.
Резултат и ефект: Към момента на отчитане на дейностите по НПЗД не са
постигнати заложените целеви стойности - изготвен наръчник за взаимодействие и въведени
единни методики за изготвяне на социален доклад и оценка на родителския капацитет, които
да се прилагат и при двамата родители.
Дейност 1.2.5. Определяне на минимален пакет дейности при предприемане на
мерки за закрила
Описание на постигнатото: Цели се да се разработи и въведе определен
последователен и изпълнен с минимум необходими дейности алгоритъм на работа в
случаите на превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване в семейство на роднини
и близки, настаняване в приемни семейства и осиновяване.
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Предоставената информация от водещата институция АСП, показва, че е оказана
финасова подкрепа за 5 615 средномесечен брой случаи по програма „Закрила на детето чрез
преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”.
За отчетния период от месец януари до месец декември 2014 г. са отпуснати помощи
както следва:
o за превенция на изоставянето са отпуснати помощи за 47 средномесечен брой
случаи;
o за реинтеграция на деца са отпуснати помощи за 15 средномесечен брой случаи;
o за деца, настанени в семейство на роднини или близки са отпуснати помощи за 4
444 средномесечен брой случаи;
o за деца, настанени в приемни семейства са отпуснати помощи за 1 109
средномесечен брой случаи.
Резултат и ефект: Към момента на отчитане на изпълнението няма промяна в
законодателството по отношение на разработването на алгоритъм и не са предвидени
минимални дейности за подкрепа и работа със семействата на децата, за които се налага
предприемане на мярка за закрила. Дейността не е изпълнена.
Дейност 1.2.6. Системни консултации за риска за здравето и развитието на
децата, проблеми в поведението и от „синдрома на родителско отчуждаване” в
ситуация на развод и раздяла на родителите
Описание на постигнатото: Водеща институция при изпълнението на дейността е
НЦОЗА. Проведени са 25 бр. консултации на родители в конфликт при раздяла, деца в риск
от синдром на родителско отчуждаване и неправителствени организации, ангажирани с
проблема. В резултат на изпълнението на дейността е осигурено правото на децата да
общуват с „отчуждения” родител, както и възможност на родителя да полага грижи за
детето. Проведени са работни срещи и са изготвени предложения за мерки за гарантиране
правото на децата на контакт с двамата родители и за превенция на риска от „синдром на
родителско отчуждаване”.
Резултат и ефект: Повишаване на информираността на родителите, обхванати в
процеса на консултиране, за риска от „синдрома на родителско отчуждаване” за здравето и
развитието на децата, както и за развитие на родителските умения за действия в интерес на
детето. От планираните 24, са проведени 16 консултации на родители в ситуация на
конфликт при развод и раздяла.
Дейност 1.2.7. Разработване на насоки за работа на професионалистите за
предварителна подготовка на децата за международно осиновяване
Описание на постигнатото: В Държавен вестник, брой 91 от 4.11.2014 г. е
обнародвана Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и
прекратяване на дейността на акредитираните организации (Наредба № 2), в която са
предвидени нови изисквания и задължения на специалистите на акредитираните
организации, участващи в дейностите по международно осиновяване, както следва:
Акредитираните организации заявяват в Министерството на правосъдието списък на
лицата, които ще придружават осиновяващия по време на контакт с детето и подробна
информация за подготовката, която са получили, за да осъществяват тази дейност – чл. 5, ал.
2, т. 5 от Наредба № 2/14;
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Акредитираните организации уведомяват съответната регионална дирекция за
социално подпомагане за депозирано в Министерството на правосъдието съгласие за
осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от определения от
Съвета по международно осиновяване осиновяващ и съдействие в процеса по информиране
и подготовката на детето за преминаване в осиновителното семейство – чл. 15, т. 9 от
Наредба № 2/2014 г.
През месец септември 2014 г. експерти от Министерството на правосъдието
участваха от работни срещи с приемни родители от област Търговище, организирани от
Национална асоциация за приемна грижа, на които бяха обсъдени, както важността,така и
конкретните действия за информиране и подготовка на дете, което е в процедура по
международно осиновяване от приемния родител.
През периода октомври-ноември 2014 г. експерти от Министерството на
правосъдието участваха от работни срещи със социални работници от отделите „Закрила на
детето“ към ДСП в страната, разпределени в 4 региона, на които бяха обсъдени, както
необходимостта, така и възможните действия за информиране и подготовка на дете, което е
в процедура по международно осиновяване от социалния работник, водещ случая.
Резултат и ефект: Не са изготвени писмени насоки към специалистите от ДСП и
социалните услуги за деца, тъй като това не са структури на Министерството на
правосъдието, но въпросът е представен на вниманието на професионалистите от различни
институции и неправителствени организации, ангажирани в дейностите по международно
осиновяване.

Оперативна цел: 1.3. Изпълнение на
Национална
деинституционализация на децата в Република България”

стратегия

„Визия

за

Дейност 1.3.1. Продължаване на процеса на реформа в институционалната
грижа и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции
чрез изпълнение на заложените в Плана за действие проекти
Описание на постигнатото: По поръчка на Държавната агенция за закрила на детето
УНИЦЕФ – България инициира независима оценка на процеса на деинституционализация в
България и основните стратегически документи. През 2014 г. УНИЦЕФ – България възложи
на независимия експерт Джоана Роджърс да направи мащабно изследване на процеса на
деинституционализация в България. Докладът от него представя реалната картина на
процеса до момента. Основни изводи в него са:
 Броят на децата в институционална грижа намалява, но същевременно броят на
децата в други видове формална грижа, ЦНСТ и по-специално в приемна грижа се е
увеличил.
 Общият брой деца във формална грижа е останал непроменен.
Резултат и ефект: Извършен е преглед на планираните дейности и услугите по петте
проекта от Плана за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация
на децата в Република България”.
Дейност 1.3.2. Оценка на потребностите на децата от ДДЛРГ и създаване на
алтернативни услуги, които да заменят институционалната грижа - по проект
„Детство за всички”
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Описание на постигнатото: В рамките на проект „Детство за всички“ бяха
изготвени методика за оценка на децата, настанени в домове за деца, лишени от родителска
грижа (ДДЛРГ) и указания за извършването на оценките, разписани бяха роли и
отговорности за всеки от участниците в процеса на оценяване. Въз основа на указателно
писмо от председателя на ДАЗД през април 2014 г. заместник-изпълнителният директор на
Агенцията за социално подпомагане (АСП) издаде разпореждане до териториалните отдели
за закрила на детето за стриктно спазване на методиката и принципите на оценяване на
децата при отчитане на техния най-добър интерес. Оценките бяха извършени в периода
април-май 2014 г. с активното участие на ангажираните страни – съответния орган по
закрила на детето на местно ниво, персонала на специализираната институция, психолог,
лекар, представители на социални услуги, които детето ползва. По информация от АСП, в
хода на работата по случаите на някои от децата, които са оценени за преместване в новите
социални услуги, са настъпили промени по отношение предприетата мярка за закрила – има
деца, които са реинтегрирани в биологичното семейство, други са осиновени, има деца,
настанени в семейството на роднини и близки или в приемно семейство. С оглед на
динамично протичащия процес на деинституционализация са предприети допълнителни
действия от страна на АСП, като през м. февруари 2015 г. АСП е изготвило указания до
своите структури за непрекъснато проследяване изпълнението на дейностите и мерките по
деинституционализация на децата от ДДЛРГ.
Към края на 2014 г. е установена действителна заетост на услугите, както следва:
 234 деца и младежи без увреждания от ДДЛРГ са настанени в новоизградени
Центрове за настаняване от семеен тип/Преходни жилища за здрави деца;
 124 деца са в процес на подготовка за извеждане и планирано настаняване, в т.ч. 19 –
до края на м. май и 105 – в периода на лятната ваканция (м. юни, юли, август);
 69 са свободните места, за които няма насочени деца, поради нестартирали дейности
и продължаващи строително-ремонтни работи.
Предвид реформата в областта на грижата за децата и процеса по
деинституционализация на децата от ДДЛРГ, предстои да бъде направен преглед на всички
случаи на деца от ДДЛРГ, в т.ч. и на новонастанените деца, с оглед актуална преценка на
възможността спрямо децата да бъде предприета по-благоприятна мярка за закрила по
смисъла на Закона за закрила на детето, при спазване на поредността на мерките за закрила
– настаняване в семейство на роднини или близки, осиновяване, настаняване в приемно
семейство, предоставяне на социални услуги - резидентен тип.
Резултат и ефект: Извършена е оценка на потребностите, приоритетно на децата с
увреждания в ДДЛРГ. От АСП са предоставени данни за броя на планираните и
преместените деца от ДДЛРГ в новопостроените резидентни и съпътстващи услуги.
Дейността се счита за частично изпълнена, поради недобра координация на информацията
между отговорните институции по отношение на децата.
Дейност 1.3.3. Обучение на персонала в специализираните институции:
Провеждане на курс за следдипломно и продължаващо обучение на медицински и
немедицински специалисти (психолози, педагози и др.) от ДМСГД
Описание на постигнатото: Разработени са програма и обучителни материали за
провеждане на следдипломно и продължаващо обучение на персонала от ДМСГД в страната
на тема: „Деинституционализация в периода на ранното детство”, които ще съдействат за
подготовка и изготвяне на план за деинституционализация на децата от ДМСГД (извън
включените в пилотния проект 8 ДМСГД), от отговорната за дейността институция НЦОЗА.
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Резултат и ефект: Не са постигнати целевите стойности за провеждане на 25
обучения, а са проведени само 16. Не е изпълнен заложеният критерий от 25 броя обучения,
но на организираните от НЦОЗА обучения са постигнати желаните резултати. Дейността е
изпълнена частично.
Дейност 1.3.4. Популяризиране на резултатите от проучване на последиците от
институционализацията на деца в периода на ранно детство у нас, запознаване със
създадения модел за деинституционализация на отглежданите в ДМСГД деца
Описание на постигнатото: От водещата институция за дейността НЦОЗА са
отчетени резултатите от проучване на последиците от институционално отглеждане на деца
в
кърмаческа
и
ранна
възраст,
проведено
по
научно-приложна
тема
„Деинституционализация на децата, отглеждани в ДМСГД, в контекста на превенция на
социалната депривация в ранно детство” на НЦОЗА и МЗ (2011-2014 г.) и популяризирани
на сайта на НЦОЗА. Разработени са здравно-образователни и методични материали за
специалисти от ДМСГД (комплексна методика за диагностика на социалната депривация
при деца от ранна възраст в институционална среда; карти за оценка на институцията,
персонала и децата от ДМСГД и др.)
Резултат и ефект: Целевите стойности са постигнати с разработването на
планираните 4 броя здравно-образователни и методични материали за специалисти от
ДМСГД.
Дейност 1.3.5. Закриване на 8-пилотни ДМСГД в рамките на проект „ПОСОКА:
Семейство“
Описание на постигнатото: В резултат от активната работа на екипите, участващи в
изпълнението на проект „Посока: семейство“ на национално и местно ниво беше създадена
добра координация между институциите. Работата в мрежа по превенция на изоставянето и
настаняването на деца за институционална грижа, доведе до намаляне на броя на децата в 8те пилотни ДМСГД. За периода от стартиране на проекта (2011 г.) до края на 2014 г., броят
на децата в същите намаля от 342 до 66 ( 65 от тях с увреждания и тежки хронични
заболявания). За цялата 2014 г. в пилотните домове са постъпили 33 деца ( 28 с увреждания)
и са изведени 45 деца (39 с увреждания). От напусналите институцията, 25 деца са
настанени в семейна среда (19 с увреждания). Останалите 20 деца, за които не е било
възможно осигуряването на семейна среда са настанени в ЦНСТ за деца с увреждания. Към
края на отчетната година в 8-те дома имаше 66 деца, 30 от които от целевата група на
проекта. За повечето от тези деца беше трудно осигуряването на семейна или алтернативна
среда, поради тежките им здравословни проблеми, изискващи 24-часова медицинска грижа.
Предвид горното, в координация между МЗ и МТСП се търсеше решение за осигуряване на
алтернативна на семейната грижа за тези деца, която да отговори на потребностите им от
интегрирани междусекторни услуги. Решение беше намерено с приемането на ПМС №
208/2015 г. за закриване на домовете за медико-социални-грижи за деца. С постановлението
се регламентират и правила за осигуряването на постоянни медицински грижи за деца
/младежи с увреждания с потребност от такива, настанени в социалната услуга „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, както и изисквания за
необходимото обзавеждане и оборудване за обезпечаване потребностите на
децата/младежите от постоянни медицински грижи. Реалното преместване на децата в
осемте иновативни социални услуги беше реализирано през 2015 г.
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Резултат и ефект: Постигнато е намаляване на броя на децата, които се отглеждат в
институции, включително на такива с тежки заболявания, изискващи 24-часова медицинска
грижа.
Дейност 1.3.6. Разширяване броя на ДМСГД, включени в процеса на
деинституционализация
Описание на постигнатото: През изминалата отчетна година няма закрити домове
за медико-социални грижи за деца. Общият брой на отглежданите в ДМСГД деца намалява с
245 в сравнение с предходната година. В някои от ДМСГД, извън пилотните, се отглеждат
много малък брой деца, като тези в градовете Разград, Ветрен, Златица и др. За да се
предприемат мерки по закриването им, всички деца следва да бъдат изведени и да им бъде
осигурена алтернативна грижа, т.е. дейности, които са извън компетентностите на
Министерство на здравеопазването. МЗ има готовност за предприемане на незабавни мерки
по закриване на тези ДМСГД, след извеждане на децата от тях от компетентните структури
на АСП.
Резултат и ефект: В резултат от провеждана политика за деинституционализация на
национално ниво е постигнато трайно намаляване на броя на децата, отглеждани в
системата на ДМСГД.
Оперативна цел: 1.4. Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални
услуги на регионално равнище
Дейност 1.4.1. Мониторинг върху дейността на координаторите на областно
ниво по социални услуги към РДСП
Описание на постигнатото:
Мониторингът се извършва по проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” и са проведени
работни срещи при регулярните посещения на работните места на областните координатори.
От началото на проекта до м. април 2015 г. включително:
- Назначените областни координатори са проведели над 8 600 срещи с целевите групи;
- Действат 28 точки на обслужване в РДСП;
- Координационният екип е провел 45 мониторингови срещи във всеки планов регион
на всеки 4 месеца;
- Проведени са 20 работни срещи с областните координатори в гр.София – на всеки два
месеца.
Резултат и ефект: Повишен е капацитетът и e подобрена екипната работа на
координаторите на областно ниво.
Дейност 1.4.2. Оценка на нуждите от обучение на представителите от целевите
групи и провеждане на обучения за всяка област поотделно за: мониторинг и оценка на
изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги; оценка на
риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции; контрол на качеството
на предоставянето на социални услуги
Описание на постигнатото:
Обучени са общо 652 лица, от които 341 лица по програма за мониторинг и оценка на
изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги и за контрол на
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качеството на предоставянето на социални услуги, и 312 лица за осъществяване на
супервизия и кризисни интервенции.
Резултат и ефект: Според заложените целеви стойности, дейността е изпълнена.
Обучени са повече лица - 652, отколкото е предвидено да бъдат обхванати - 608 лица. По
този начин е подобрено взаимодействието на специалистите и заинтересовани страни на
областно ниво.
Дейност 1.4.3. Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските
администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на
социалните услуги
Описание на постигнатото: По проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” са обучени общо
535 служители от общинските администрации, чиито преки задължения са свързани с
администрирането, управлението и контрола на социалните услуги. В организираните
тридневни обучения, програмата е била насочена към придобиване на знания за
организацията и управление на социалните услуги и контрол върху тяхното качество.
Организирано е обучение на регистрирани доставчици на социални услуги, чиято цел
е била придобиване на нови и развиване на съществуващи знания и умения за управлението
и качествено предоставяне на услугите и също така, да се усвоят механизми за ефективно
партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствените
организации при предоставянето на социални услуги. Целевите групи са били ръководители
и управители на действащи социални услуги. Обучените лица са общо 1 790 лица от
целевата група.
През 2014 г. е проведено обучение за обучители за управление и предоставяне на
социални услуги и супервизия. В рамките на обучението са обучени 84 обучители служители на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на
детето.Проведени са 28 областни семинара за обмен на добри практики и изграждане на
мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации. Семинарите
са провеждани в рамките на 1 ден, като в тях участвали общо 2 822 представители на
целевите групи.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. Обучени са ключови специалисти от
цялата страна във връзка с преките им отговорности, свързани с администратирането,
управлението и контрола на социалните услуги; обучени са ръководители и управители на
социални услуги за деца с цел придобиване на нови знания и умения за управление и
качество на социалните услуги, проведено е обучение за обучители за управление и
предоставяне на социални услуги и супервизия – общо 5 231 човека. Придобити са нови
практически умения за управление и контрол на социалните услуги и възлагане на
управлението на социалните услуги на външни доставчици.
Оперативна цел: 1.5. Развитие на услуги за семейства с деца в ранна възраст, с цел
отглеждане в родното семейство и деинституционализация на грижата
Дейност 1.5.1. Съдействие за разработване на финансов механизъм за
пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни
услуги и мерки – и/или за подкрепа на семейството, чрез участие в работна група към
Министерство на финансите
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Описание на постигнатото: Създадена работна група към Министерство на
финансите за разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата от
институционалната грижа към новите алтернативни услуги и мерки – и/или за подкрепа на
семейството. През 2014 г. е проведено едно заседание на работната група на 31.01.2014 г. С
необходимите компенсирани промени са осигурени средства за предоставянето на
разкритите в рамките на операции „Да не изоставяме нито едно дете“ и „Живот в
общността“ социални услуги като делегирани от държавата дейности. С приемането на
Постановление № 208 на Министерския съвет от 2015 г. за закриване на домове за медикосоциални грижи за деца, беше постигнато решение на въпроса за осигуряване на финансов
ресурс от системата на здравеопазването в преходния период на стартиране на дейността от
социалните услуги от резидентен тип-центрове за настаняване от семеен тип на
деца/младежи с увреждания, в които се отглеждат деца/младежи с потребност от постоянни
медицински грижи, до осигуряването на устойчиво финансиране по линията на държавно
делегираната дейност.
Резултат и ефект: Към момента на отчитане на изпълнението на дейностите по
програмата няма изготвено предложение за разработване на финансов механизъм за
пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни услуги и
мерки, но чрез откритите нови услуги е създадена по-добра възможност за подкрепа на
семействата и замяна на институционалната грижа с грижа в семейна среда.
Дейност: 1.5.2. Стартиране на иновативните услуги по превенция на
изоставянето в рамките на проект „ПОСОКА: Семейство“
Описание на постигнатото: Инфраструктурата на новите услуги, създадена по
проект „Преструктуриране на ДМСГД за деца до 3 г.“, към 31.12.2014 г. е изградена в седем
от пилотните осем ДМСГД. Строително-монтажните работи /СМР/са приключили в
домовете в общините: Русе, Монтана, Пазарджик, Габрово, Търговище, София и Пловдив.
Има издадени разрешения за ползване. В Перник СМР е приключил през м. февруари 2015
г. За да стартират услугите, освен изградената инфраструктура, трябва да се достави и
необходимото оборудване. Във връзка с доставката на оборудването са избрани
изпълнители за доставки на медицинско оборудване на 8-те пилотни ДМСГД, обзавеждане
на зали за рехабилитация и лечебна физкултура на 8-те пилотни ДМСГД и технологичното
обзавеждане в ДМСГД гр. Габрово. Процедурата за технологичното обзавеждане на
останалите 7 ДМСГД ще бъде преобявена, поради прекратените позиции за доставка. За три
от позициите, тоест 3 ДМСГД, липсваха кандидати, а за останалите 4 позиции кандидатите,
не отговаряха на условията. През м. февруари 2015 г. е доставено оборудване на залите за
рехабилитация и медицинското оборудване на всички 8 пилотни ДМСГД.
Методиките за новите услуги са разработени и представени на Национална
конференция в която са участвали 200 представители на всички заинтересовани страни –
МТСП, АСП, ДАЗД, МЗ, общини, РЗИ, ДМСГД и НПО.
Резултат и ефект: Планираните услуги са изградени инфраструктурно в 7 ДМСГД и
през 2015 г. ще стартират 7 Семейно-консултативни центъра, 3 Центъра за приемна грижа, 5
Центъра за ранна интервенция, 3 Центъра за детско психично здраве, 8 Дневни центъра, 2
Звена „Майка и бебе“, 8 Центъра за майчино и детско здраве, 9 Центъра за настаняване от
семеен тип.
Дейности: 1.5.3. Обучение на персонала от ДМСГД за работа в иновативните
здравно-социални услуги, създадени по проект „ПОСОКА: Семейство“
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Описание на постигнатото: През 2014 г. е избран изпълнител за провеждане на
обученията, но те ще стартират от януари 2015 г., след като бъде назначен персонал по
проектите на общините. Проект „ПОСОКА: Семейство“ е проект, който е взаимообвързан с
инфраструктурния проект за преструктуриране на ДМСГД, който също се изпълнява от МЗ,
както и с осемте проекта на пилотните общини. За да се изпълни една от основните
дейности по проекта - Дейност 6 – „Обучения на персонала в пилотните ДМСГД и на
персонала в новоразкритите услуги”, е необходимо дейностите по всички проекти да се
извършват в синхрон. За да се проведе обучението на персонала на новите услуги, трябва
има избран и назначен персонал по проектите по Компонент 2 на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. В Община Монтана и Община Пазарджик има избран
персонал, но не е назначен и проектите са спрени поради липса на условия за стартиране на
услугите, а именно наличието на оборудвани помещения от инфраструктурния проект по
Оперативна програма „Регионално развитие“.
Резултат и ефект: Целевата стойност за обучение на 500 души от персонала в новите
услуги не е постигната през отчетния период.
Дейност 1.5.4. Участие на МЗ, чрез регионалните здравни инспекции в екипите
по деинституционализация на регионално ниво
Описание на постигнатото: В екипите по деинституционализация на регионално
ниво са участвали 28 представители на регионалните здравни инспекции. От проект
„Подкрепа“ са осигурени допълнително 7 медицински специалисти – генетик, невролог,
ендокринолог, физиотерапевт, възрастов психиатър, двама детски психиатри, които са
изготвили експертни становища за подходящите условия и грижи за 473 деца в тежко
състояние. Направени са и разпространени общи препоръки за здравословно хранене на
децата в ЦНСТ.
Резултат и ефект: Целевите стойности за дейността по плана са изпълнени чрез
участието на служители от РЗИ в подготовката и извеждането на децата от ДДУИ и
осигуряването на допълнителна медицинска експертиза.
Дейност 1.5.5. Мониторинг и контрол на процеса на деинституционализация на
ДМСГД на национално и регионално ниво
Описание на постигнатото: Във връзка с провеждането на мониторинг и контрол на
процесите по деинституционализация на децата от ДМСГД по проект ПОСОКА:
Семейство“ на национално и регионално ниво са проведени 12 работни срещи на Екипа за
управление на проекта, 15 срещи на Експертното звено по деинституционализация, 12
срещи с местните координатори, 16 срещи със заинтересовани срани на регионално ниво, 7
срещи на национално ниво и 14 проверки на дейността на координаторите.
Резултат и ефект: Проведени 62 срещи и 14 проверки с цел спазване на правата и
най-добрия интерес на детето в пилотните домове. Посетени са всички пилотни области.
Оперативна цел: 1.6. Изпълнение на дейностите по проект „И аз имам семейство”
Дейност 1.6.1. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при
които има настанени деца
Описание на постигнатото: Екипът за организация и управление на проект „И аз
имам семейство“ подготви информация и документация за предоставяне на услугата
приемна грижа от страна на общините партньори. В рамките на тази дейност е изготвена
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програма за обучение и подкрепа на семейства на роднини и близки, при които има
настанени деца. В рамките на проекта, от стартирането му до настоящия момент, са
издадени 140 направления за ползване на социални услуги, изготвени са 141 доклада и са
проведени обучения на роднини и близки, които обхващат 209 участника.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. След стартирането на проекта има
изготвена програма, с която се повишават знанията и уменията за грижа на роднини и
близки деца, при които има настанени деца.
Дейност: 1.6.2. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на
приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ
Описание на постигнатото: По проект „И аз имам семейство” социалните
работници от екипите за приемна грижа (ЕПГ) бяха подкрепени и обучени от наети за целта
консултанти. В рамките на обучението от страна на външните консултанти са проведени
повече от 100 индивидуални, групови и екипни супервизии. В периода на посещенията по
места от страна на външните експерти се създадоха и групи за самопомощ, които
продължават да се провеждат от ЕПГ по места. В рамките на проект „И аз имам семейство”,
от стартирането му до настоящия момент, има проведени 49 индивидуални и групови
супервизии, както и групи за самопомощ, които обхващат 722 участника.
Резултат и ефект: Осигурена е по-добра подкрепа на приемните семейства в
отглеждането и грижата за настанените деца.
Дейност: 1.6.3. Разработване на единен финансов стандарт за услугата приемна
грижа
Описание на постигнатото: Единния финансов стандарт е разработен по проект „И
аз имам семейство” от двама външни експерти, които са преподаватели от
Великотърновския университет. Приет е от комисия, която се състои от членове на екипа на
проекта. Обсъждан е в междуведомствена работна група, което е допълнително към
заложеното в проектните дейности.
Резултат и ефект: Разработено предложение за единен финансов стандарт на
услугата „приемна грижа”, с което ще се осигури устойчивост за услугата „приемна грижа”,
но не е утвърден и не е включен в държавно делегираните дейности. Дейността е частично
изпълнена.
Дейност: 1.6.4. Информиране и публичност на дейностите и резултатите от
проект „И аз имам семейство“
Описание на постигнатото: В рамките на досегашното изпълнение на проект „И аз
имам семейство” са изготвени информационни брошури, табели и информационни банери.
Всяка от общините партньори използва налични възможности на местно ниво, за да
информира и популяризира, както приемната грижа, така и финансовата подкрепа на
Европейския съюз. Такива възможности са интернет сайт на общината, местни печатни
издания, радио и телевизия, както и информационни материали изготвени от ЕПГ.
Социалните работници провеждат и информационни срещи със заинтересовани лица.
Резултат и ефект: Целевите стойности за дейността са изпълнени за постигането на
по-добра обществена осведоменост за същността и смисъла на приемната грижа.
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Оперативна цел: 1.7. Подкрепа за родители, които сами отглеждат децата си и за
семействата с деца до 3 год. възраст
Дейност: 1.7.1. Разкриване на дневна забавачка за деца, чиито родители се
обучават в Интеграционен център (ИЦ)
Описание на постигнатото: Дейността е осъществена по проект на ЕБФ в периода
януари-май 2014 г.
Резултат и ефект: Осигурена възможност за обучение и подготовка на деца в
предучилищна възраст за записване в подготвителни групи. Обучени са 8 деца, на възраст
3-5 г. Необходимо е разширяване на дейността с оглед обхващане на по-голям брой деца.
Дейност: 1.7.2. Изпълнение на дейности по проект Център за майчино и детско
здраве на територията на област Шумен
Описание на постигнатото: Изпълнението на дейността и резултатите от нея са
описани в 1.7.3.
Дейност: 1.7.3. Разширяване на дейностите по предоставяне на патронажни
грижи чрез изграждане на центрове за майчино и детско здравеопазване (ЦМДЗ)
Описание на постигнатото по дейности 1.7.2 и 1.7.3: През 2013 г., с подкрепата на
УНИЦЕФ България, в област Шумен е създаден пилотен Център за майчино и детско
здраве. Към януари 2014 г. Центърът за майчино и детско здраве в област Шумен
функционира като част от структурата на Медицинския център – МБАЛ Шумен. Към МЗ,
със заповед на министъра, е сформиран Експертен съвет, с участието на представители на
различни държавни ведомства – МЗ, МТСП, АСП, Българската педиатрична асоциация,
Сдружението
на
общопрактикуващите
лекари,
Българската
асоциация
на
професионалистите по здравни грижи и други със задача да подпомага и проследява
дейността на Центъра, както и да разработи предложения за нормативно регламентиране на
услугата. Подписано е споразумение за сътрудничество между МЗ, АСП и лечебни
заведения в Шумен, за практическото осъществяване на дейността. Това споразумение покъсно е разширено за Сливен, като са включени партньори на местно ниво. Центърът за
майчино и детско здраве в Шумен се състои от основен офис в град Шумен и изнесени
офиси в град Велики Преслав и Нови Пазар. Към декември 2014 г. той разполага с екип от
15 медицински сестри и акушерки (12 пълни бройки), социален работник, ръководител и
шофьор. Центърът в Сливен е разкрит през май 2014 г., но ефективно стартира своята
дейност след юни 2014 г. и след приключване на въвеждащото обучение на екипа. Той е
част от структурата на Медицинския център „Д-р Г. В. Миркович“ и се състои от основен
офис в Сливен и изнесени работни места в Нова Загора, Твърдица и Котел. Разполага с екип
от 18 медицински сестри и акушерки (9 на пълен работен ден и 9 на половин работен ден),
социален работник, ръководител и шофьор. При сформирането на екипа в Сливен основна
трудност е недостигът на медицински сестри и акушерки в областта, поради което и броят
на персонала е по-малък от планирания. Тази трудност е преодоляна чрез привличане на
медицински сестри от лечебните заведения в Сливен. Това са региони, в които делът на
детското население e по-голям от средния за страната, но в които се наблюдават редица
неблагоприятни показатели за благосъстоянието на децата в ранна възраст, като по-висока
детска смъртност, по-голям дял на новородените с ниско тегло и недоносените, както и на
ражданията от майки под 20 години.
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На следните основни групи е предоставяна интензивна подкрепа:
Здравно-неосигурени бременни;
Деца, отглеждани при лоши материални условия и бедност и техните семейства;
Деца, родени с ниско тегло, увреждания и хронични заболявания и семействата им;
Бременни и майки с депресия и тревожност;
Родители с поведенчески проблеми и рисково поведение;
Приемни семейства;
Деца в риск от насилие и изоставяне;
Майки и бременни под 18 г;
Родители с ниско образование или увреждане, което е свързано със затруднения в
полагането на грижи за децата.
Статистически данни за дейността на двата Центъра за периода януари – декември
2014 година.
-

Показатели
Домашни посещения
Общо консултации (по телефон и по време на домашни посещения)
Обхванати семейства:
- от тях здравно осигурени бременни жени
- от тях здравно-неосигурени бременни
Обхванати деца:
- от тях деца с увреждания или хронични заболявания
- от тях деца, родени с ниско тегло/ недоносени

Сливен1

Шумен
7,337
10,567
2,681
286
170
3,114
27
124

2,756
3,092
1,351
78
168
1,482
42
50

240

44

7

3

Обхванати майки, настанени в „Звено Майка и бебе“

10

-

Консултирани майки за кърмене в родилно отделение

750

Акушеро-гинекологични прегледи за здравно-неосигурени бременни,
осигурени с подкрепата на Центровете.
Общи случаи с отдел „Закрила на детето“

-

Резултат и ефект: Подобрена грижа и подкрепа за бременни жени, новородени,
малки деца, майките и техните семейства. Създадени са и функционират Центровете за
майчино и детско здраве.
Дейност: 1.7.4. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни
лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3годишна възраст (чл. 53 от Закона за насърчаване на заетостта); Периодът на
субсидиране е не повече от 6 месеца
Описание на постигнатото: В изпълнение на дейността, от водещата институция АЗ
е предоставена информация, която показва, че през 2014 г. по условията на мярката
нововключени в заетост са 80 лица. Средномесечно през 2014 г. са работили общо 193 (от
които самотни родители/осиновители/ - 20 лица).

1

Данните са за периода юни-декември 2014 година
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Резултат и ефект: индикаторите по планираната дейност са изпълнени
приблизително на 80% от планираните целеви стойности за нововключени в заетост и
наемане на безработни лица.
Дейност: 1.7.5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни
майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от Закона за
насърчаване на заетостта); Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца
Описание на постигнатото: През 2014 г. е осигурена заетост общо на 237 лица, от
тях нова заетост на 91 лица. Средномесечно през 2014 г. са работили 222 безработни майки
(осиновителки) с деца от 3 до 5 годишна възраст.
Резултат и ефект: Заложените целеви индикатори за осигуряване на заетост са
изпълнени почти 100%, с което е осигурена възможност за обучение и заетост на безработни
майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ
НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА В СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
Оперативна цел: 2.1. Създаване на по-добри условия за гарантиране правота на детето
на защита от насилие
Дейност: 2.1.1 Създаване на Координационен механизъм за взаимодействие
между органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани
институции при работа с непридружени деца-бежанци
През 2014 година е вложен изключителен ресурс от страна на ДАЗД за предприемане
на редица мерки с цел гарантиране на правата на тези деца и техните семейства. През 2014 г.
са проведени две заседания на сформираната междуведомствена работна група към ДАЗД за
разработване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и
организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в
Република България, включително търсещи или получили международна закрила. Обсъдени
са възможните варианти за разработване на Координационен механизъм, въпреки
забавянето на промените в нормативната уредба, както и са уточнени ангажиментите на
членовете на работната група.
От Държавната агенция за закрила на детето, Представителството на Върховния
комисар за бежанците на ООН в България и Българският съвет за бежанци и мигранти е
организирана съвместно на 6 и 7 ноември 2014 г. в хотел Рила, Боровец кръгла маса на тема
„Застъпничество за закрила и интеграция на непридружените деца бежанци в България“. На
кръглата маса е направен анализ на правната уредба, социалната политика и практиката за
закрила и интеграция на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или
получили международна закрила в България и са обсъдени възможности за сътрудничество
и партньорство. Един от най-съществените проблеми, свързан с гарантиране правата на
непридружените деца чужденци, търсещи или получили закрила, е определянето на законов
представител на тези деца.
През отчетния период в ДАЗД са постъпили 131 уведомления от регистрационноприемателни центрове за случаи на регистрирани непридружени деца чужденци, търсещи
закрила, които са подали по реда на Закона за убежището и бежанците молба за закрила, въз
основа на която е открито производство за предоставяне на статут, но същите са в
неизвестност.
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Въпреки положените усилия от страна на институциите за подобряване
благосъстоянието на децата от тази целева група, все още предстои справянето със
съществени предизвикателства, сред които:
 Спешна законодателна промяна във връзка с приемане на трайно и ефективно
решение за законовото представителство на непридружените деца и осигуряване на достъпа
им до образование;
 Приемане на плана за интеграция на лицата за 2015 г., получили
международна закрила;
 Ресурсно осигуряване на дейностите и мерките за закрила на децата, търсещи
или получили международна закрила /средства за преводачи; средства за транспорт на
установените деца на границата и във вътрешността на страната до центровете на ДАБ или
други места за настаняване; за задоволяване на основни потребности на децата/;
 Осигуряване на достъп до качествени социални услуги;
 Укрепване на капацитета на отделите „Закрила на детето“ с оглед ефективна
закрила на децата и работа с тях;
 Специализирана подготовка на работещите на терен с децата мигранти –
социални работници, полицейски и гранични служители, учители, доставчици на социални
услуги за деца;
 Разработване на стандарти за качеството на грижата, която получават децата в
рамките на производството по кандидатстване за международна закрила;
 Осигуряване на качествена здравна грижа;
 Разработване на адаптирани обучителни материали по български език за деца
чужденци и планиране на средства за курсовете по български език, тъй като през следващата
година същите няма да бъдат финансирани от ВКБООН;
 Изграждане и поддържане на единна информационна система за
непридружените деца.
Резултат и ефект: В рамките на междуведомствената работна група към ДАЗД са
идентифицирани проблемите и предизвикателствата с възможните решения, но няма
разписан проект на Координационен механизъм за взаимодействие между органите за
закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани институции при работа с
непридружени деца бежанци.
Дейност: 2.1.2. Предоставяне на достъпна информация относно формите на
насилие и провеждане на консултации със специалисти и родители
Описание на постигнатото: В изпълнение на дейността, от експерти на ДАЗД са
обучени над 150 професионалисти - учители и полицeйски служители по партньорски
проекти и постъпили искания от училища.
Резултат и ефект: Заложените целеви индикатори са изпълнени.
Оперативна цел: 2.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на
междуинституционалното сътрудничество при работа с уязвими групи деца
Дейност: 2.2.1. Провеждане на специализирани обучения за работа с бежанци и
уязвими групи на деца-бежанци
Описание на постигнатото: По тази цел не са изпълнявани дейности от водещата и
отговорна институция ЦКБППМН и МКБППМН към нея, поради липса на нормативно
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регламентирани задачи към тях, поставени от предвидения механизъм, съответни
обучителни методики и необходимите финансови средства. В този смисъл дейността с
децата-бежанци е, засега, извън законово регламентираните компетенции на МКБППМН.
Дейност: 2.2.2. Обучение на учители за съгласуване на действията и
взаимодействията на СПИ и ВУИ с дирекциите „Социално подпомагане“ и местните
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните
Описание на постигнатото: От МОН като водеща институция са ораганизирани
обучения, с цел подобряване на комуникацията с местните структури по повод проблеми с
настанените ученици с девиантно поведение по следните теми:
1. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие,
агресията и др.;
2. Обучение на учители от СПИ и ВУИ за запознаване с видовете насилие и с индикаторите
за разпознаването им.
Резултат и ефект: Създадени са условия за подкрепа на обучението и развитието на
деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение. Съвместни обучения с
представители на дирекциите „Социално подпомагане“ и местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, не са провеждани, за да
има реално подобряване на междуинституционалното сътрудничество.
Дейност: 2.2.3. Провеждане на информационни кампании за разпознаване и
сигнализиране на случаи на насилие над деца в изпълнение на задължението за
съдействие – чл. 7 от ЗЗД
Описание на постигнатото: Освен чрез провежданите обучения за работещи с деца,
осъществени през отчетната година от експерти от различните институции и партниращи
организации, посланията за нетърпимост и чувствителност на обществото към феномена
насилие са стигнали до по-широк кръг хора и чрез медийни участия и с оглед подобряване
на междуинституционалното сътрудничество.
Резултат и ефект: Повишена чувствителност на обществото и професионалистите,
работещи с деца чрез целенасочени послания в медиите и при провежането на обучения.
Дейност: 2.2.4. Провеждане на съвместни обучения за работа на служители на
полицията и социални работници от ОЗД за оценка на сигнали за насилие над дете,
работа по случаи, в т.ч прилагане на ЗЗДН, в случаи на домашно насилие, при децасвидетели, деца-жертва на психическо насилие
Описание на постигнатото: Проведен е тренинг-семинар „Сформиране на екип за
работата по случаи на домашно насилие” и обучение на тема „Работа с извършители на
домашно насилие”.
Резултат и ефект: Повишена компетентност на социалните работници и полицаите
при работа по случаи на насилие над деца.
Дейност: 2.2.5. Разкриване и пилотиране на нови услуги за деца и семейства –
специализиран ЦОП – Травма център за деца и семейства – услуга, предлагаща
подкрепа и възстановяване на деца и семейства, преживели травма от насилие;
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създаване на устойчиви добри практики в областта на директната подкрепа за деца и
семейства
Описание на постигнатото: От Фондация „Асоциация Анимус”, чрез финансиране
по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, е пилотиран като услуга Травма
център за деца и семейства, който предоставя консултиране и терапия на деца и семейства с
оглед възстановяване от преживяна травма и невъзпроизвеждане на агресивни модели на
поведение. Центърът предоставя услуги за травмирани деца, техните семейства и общностна
програма за подкрепа. Проектът цели да засили устойчивостта на децата към бъдещи
травматични събития и ще помогне на родителите, чрез повишаване на капацитета им, за
добро родителство и създаване на благоприятна семейна среда.
Проектът също ще подсили фигурите извън семейството, които са от ключово
значение за социалното включване и адаптация на детето. В проекта са планирани и
дейности за изграждане на капацитета на професионалисти, работещи с лица, преживели
психична травма чрез осигуряване на регулярни супервизии и дебрифинги и текуща
методическа подкрепа. Проектът цели да повиши вниманието на анганираните институции
на национално и местно ниво относно необходимостта от специализирани услуги за деца и
техните семейства. Консултиране и терапия в услугата Травма център за деца и семейства
през 2014 г. са получили 47 деца и 59 родители.
Резултат и ефект: Заложената целева стойност е изпълнена.
Дейност: 2.2.6. Провеждане на обучения за повишаване капацитета на екипа на
Националната линия за деца 116 111 за оценка на случаи на деца в риск; подобряване
на координацията между екипа на линията и органите по закрила на детето
Описание на постигнатото: Националната телефонна линия за деца с номер 116 111
е с национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за
обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Екип от
специално подготвени консултанти поема обажданията на линията денонощно, като
предоставя на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за
споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични
ресурси и начини за справяне с различни проблеми. Постъпилите обаждания за 2014 г. са
102 889, а проведените консултации – 16 373.
Резултат и ефект: Подобрена консултативна функция и информиране на деца,
оценка на риска, кризисна интервенция, сигнализиране на органите за закрила на детето. В
сравнение с данните от 2013 г., сигналите от НТЛД към органите за закрила са се увеличили
с 15 % - през 2013 те са били 408, а през 2014 г. са 461.
Дейност: 2.2.7. Включване в овластяваща програма на момичета от институции
Описание на постигнатото: Фондация „Асоциация Анимус” изпълнява проект,
насочен към процеса на овластяване, който има две основни цели: да повиши
информираността за спецификата на преживяванията на насилие и злоупотреба от момичета
на възраст 14-18 години, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа и под
юридическата отговорност на публичните органи в ЕС; да ги овласти, както тях така и
техните връстници, да се предпазват от насилие, основано на пола. Специфичните цели
включват повишаване чувствителността на професионалистите, работещи с момичета от
Домове за деца, лишени от родителска грижа, за необходимостта да се вземе предвид
гледната точка на пола при работа с тази целева група, и да се повиши осведомеността сред
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вземащите решения и на държавните служители в ЕС за необходимостта от включване на
програми за овластяване, превенция и защита от насилието, основаващо се на полова
принадлежност, в предоставянето на услуги на младите жени, като част от отговорностите,
включени в настойничество от страна на държавните органи. В рамките на проекта 14
момичета, отглеждани в Дома за деца, лишени от родителска грижа в с. Доганово, бяха
овластени и участваха в пилотното тестване на овластяващата програма.
Изработен е наръчник за професионалисти, с който да се прилага програмата
„Овластяваща грижа”, отпечатан в 300 броя. Изработен и разпространен е набор от
политически препоръки и дейности за обучение, разпространение и повишаване на
чувствителността, насочени към професионалисти, политици и изследователи в цяла
Европа.
Резултат и ефект: Заложените целеви стойности са постигнати и в резултат е
отчетено подобрено самочувствие и социални умения на участвалите в пилотното тестване
на овластяващата програма.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В УЯЗВИМО
ПОЛОЖЕНИЕ - В ИНСТИТУЦИИ, С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА-МИГРАНТИ, ОТ
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА, ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА
Оперативна цел: 3.1.
услугите за деца

Спазване правата на децата и стандартите за качество на

Дейност: 3.1.1. Разпространение на информационни материали за децата и
семействата им за правата и законодателството в страната, достъпа до услуги и
помощи
Описание на постигнатото: Във всички РПЦ и техните поделения за улесняване на
процеса на адаптация и интеграцията бе предвидено разпространение на информационни
материали от водещата институция ДАБ. В изпълнение на тази дейност над 2/3 от
МКБППМН, техните консултативни кабинети и центрове за превенция са издали и
разпространили информационни материали за деца и родители в многохиляден тираж.
Резултат и ефект: Във всички РПЦ и техните поделения се разпространяват
информационни материали за деца и семейства, които подпомагат адаптирането на
търсещите закрила на територията на страната.
Дейност: 3.1.2. Извършване на проверки относно спазване правата на децата и
спазване на стандарите за социални услуги за деца
Описание на постигнатото: През 2014 г. От ДАЗД са извършени общо 200
проверки, от които:
 154 /сто петдесет и четири/ по сигнал /76% от общия брой/;
 39 /тридесет и девет/ за проследяване изпълнението на дадени задължителни
предписания след извършени проверки /20% от общия брой/;
 7 /седем/ планови проверки относно спазване на стандартите за социални услуги
за деца, уредени в Приложение 1 към чл. 17 от Наредбата за критериите и
стандартите за социални услуги за деца /4% от общия брой/.
Девет от проверките касаят прилагането на Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция.
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Шест от проверките за нарушени права са по подаден от НТЛД 116 111 сигнал, което
е показателно, че линията се налага в практиката като възможност за сигнализиране.
Съвместно с Инспектората на Министерство на труда и социалната политика е извършена
една проверка по сигнал в дирекция „Социално подпомагане”.
Обект на проверка от ДАЗД през 2014 г. са: 69 образователни институции /училища и
детски градини/;
 51 отдела „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане”;
 47 доставчици на социални услуги за деца;
 22 специализирани институции за деца /3 в ДМСГД, 18 в ДДЛРГ и 1 ДДМУИ/;
 11 лечебни заведения.
Резултат и ефект: Целевите показатели са изпълнени, с което в по-голяма степен се
постига гарантиране спазването на правата на децата, отстраняване на констатирани
нарушения, подобряване на благосъстоянието на децата.
ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и
семейства в системата на здравеопазването
Оперативна цел: 1.1. Разширяване достъпа до услуги за майчино и детско здраве
Дейност: 1.1.1. Разширяване пакета от дейности по рехабилитация, грижи и
наблюдение на недоносените деца
Описание на постигнатото: По предложение на Министерството на
здравеопазването на 17 юли 2014 г., с решение № 510 на Министерския съвет, е приета
Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020. Дейност 6
от Програмата е подобряване на грижите за недоносени деца – включително проследяване и
рехабилитация, което включва: разработване и внедряване в практиката на алгоритъм за
проследяване на недоносените деца; изготвяне и приемане на нормативни промени с оглед
подобряване грижите по проследяване и рехабилитация на недоносените деца, съобразно
алгоритмите; изготвяне и приемане на нормативни промени; работа с родителите за
психологическо подпомагане и мотивация за активно участие в грижата за недоносеното
дете и контактите с необходимите специалисти; оборудване на неонтологични отделения на
областно и национално ниво с апаратура, включително с възможности за предоставяне на
високотехнологични методи за диагностика и лечение; изработване на карта на
предоставяните услуги за рехабилитация на недоносените деца; обучение на родителите за
домашна рехабилитация на недоносените деца.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена.
Дейност: 1.1.2. Изпълнение на Национална програма за профилактика на
оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България
Описание на постигнатото: През 2014 г. са поставени силанти на първите
постоянни зъби на 14 083 деца от 6 до 8 годишна възраст. 363 лекари по дентална медицина
от 28-те административни области са силанизирали 49 609 зъба на деца. През годината са
проведени 94 здравни беседи в детските градини и училищата в 28-те административни
области, проведени са 10 кръгли маси за повишаване на информираността на определени
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целеви групи, изработени и разпространени са информационни и обучителни материали и
методически ръководства за обучение за профилактика на кариеса и здравословното
хранене. Разработени и разпространени са над 30 000 информационни и обучителни
материали.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена в рамките на заложените дейности в
Националната програма по профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 години
2009 – 2014 г.
Дейност: 1.1.3. Създаване и обозначаване на Експертни центрове по редки
болести, които ще се занимават с профилактика, диагностика, лечение, проследяване и
рехабилитация на деца и възрастни с редки болести, често водещи до тежка
инвалидизация
Описание на постигнатото: През 2014 г. е изготвена Наредба № 16 от 30 юли 2014
г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и
референтните мрежи за редки заболявания. Със заповед на министъра на здравеопазването е
създадена Комисия по редките болести, която изразява становища по предложения за
включване на заболявания в списъка на редките заболявания, установени в нашата страна и
има редица правомощия да извършва оценка на дейността на експертните центрове и
референтните мрежи за редки заболявания в страната. Към членовете на Комисията са
определени национални консултанти, които имат отношение към профилактиката,
диагностиката, лечението, проследяването и рехабилитацията на редките заболявания. През
2015 г. предстои обозначаването и оценката на Експертните центрове за редки болести, като
ще се даде възможност на лечебните заведения да кандидатстват.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена, приета е Наредба за условията и реда за
регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за
редки заболявания. Създадена е и функционира Комисия по редките болести към МЗ.
Дейност: 1.1.4. Осигуряване на достъпна и безплатна пренатална диагностика за
бременните жени
Описание на постигнатото: През 2014 г. са изследвани общо 15 595 бременни в
първи триместър (11-14 гестационна седмица) и 6 832 във втори триместър (15-21
гестационна седмица). Установени са 1 468 рискови бременности, което представлява 6.5%
от изследваните. В генетичните лаборатории в страната са извършени 1 159 дородови
диагностики, като общият брой установени с генетичен анализ патологични бременности е
59.
Резултати/ефект: Подобрен достъп на бременните жени до специализирани
превантивни медицински услуги. Дейността е изпълнена.
Оперативна цел: 1.2. Подобряване на майчиното и детското здраве
Дейност: 1.2.1. Разширяване обхвата на дейности по ранна диагностика и
комплексно лечение и рехабилитация на деца с увреждания
Описание на постигнатото: През 2014 г. няма промяна на обхвата на договорените
и финансираните от здравната каса медицински пътеки по отношение на диагностиката и
лечението на деца с увреждания
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Резултати/ефект: Лечебните заведения изпълняват редица медицински дейности
свързани с диагностиката и лечението на децата с увреждания в съответствие с подписания
рамков договор с НЗОК. Индикаторът „доразвиване и надграждане на функциониращите
към ДМСГД дневни центрове за деца с увреждания“ е изпълнен.
Дейност: 1.2.2. Изпълнение на дейности, планирани за годината в „мерки за
подобряване на грижите за лица с аутизъм”, утвърдени от министъра на
здравеопазването, за цялостно решаване на проблемите с аутизъм от най-ранна
възраст и техните семейства, чрез прилагане на комплексен подход и
междуинституционално взаимодействие
Описание на постигнатото: Проведени са работни срещи, консултации и подбор на
инструментариум за ранна диагностика на разстройствата от аутистичния спектър. В плана
на НЦОЗА за периода 2014-2015 г. е планиран скрининг на аутизма и обучение на
специалисти от извънболничната помощ за оценка на развитието през първите три години.
Резултат и ефект: Дейността е планирана за изпълнение през периода 2014 – 2015 г.,
като са постигнати целевите показатели за отчитаната година.
Дейност: 1.2.3. Повишаване на обхвата по програми „Детско здравеопазване“ и
„Майчино здравеопазване“, включително в приложения № 13 и № 15 на Национален
рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2014 г.
Описание на постигнатото: Разработени са съвместно с водещи специалисти в
областта на детските болести, акушерството и гинекологията, профилактични програми за
детско и майчино здравеопазване. Вида, честотата и обема на профилактичните дейности
(прегледи, консултации и медико-диагностични изследвания) са съобразени с проблемите в
съответните възрастови периоди при децата, както и със срока и протичането на
бременността при жените.
Профилактичният преглед при неосигурените бременни 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. През 2014 година обхванатите деца по възрастови групи
по програмата „Детско здравеопазване“ са както следва:
за деца от 0 до 1г. - 87%;
за деца от 1 до 2г. - 81%;
за деца от 2 до 7г. - 78%;
за деца от 7 до 18г.- 86%.
НЗОК е заплатила обща стойност в размер на 16 991 623 лв. за профилактичните
прегледи и 1 266 264,47лв. за изследвания по програмата „Детско здравеопазване“
извършени в периода от 01.01.2014 г.- 31.12.2014 г. от:
- изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) - 16 612 069 лв;
- изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 379 553,5
лв;
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- медико-диагностични лаборатории (МДЛ) - 1 266 264,47лв.
2. Заплатените средства през 2014 г. за профилактичните прегледи по програма „Майчино
здравеопазване“ са в размер на 4 227 320 лв. и изследвания за 2 608 277,86 лв., отчетени от:
- изпълнителите на ПИМП - 54 194 лв.;
- изпълнителите на СИМП – 4 173 125,5лв.;
- МДЛ - 2 608 277,86 лв.,
Средногодишно 40 916 брой бременни са обхванати по програмата „Майчино
здравеопазване“ през 2014 година.
3.
Обхванати са 2 085 здравнонеосигурени бременни с профилактични прегледи
– бр. прегледа на обща стойност 37 530 лева. Заплатена е медико-диагностична дейност за
профилактика на здравнонеосигурени бременни жени на обща стойност 31 407,76 лева.
Резултат и ефект: Разширен достъп до специализирани профилактични прегледи
при децата. С промени в Наредба № 40 на МЗ за определяне на основния пакет здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК през 2014 г. е разширен пакетът от
профилактични прегледи за деца, в рамките на ЗЗО, а именно – осигурява се безплатен
ултразвуков преглед на отделителна система на децата на 6-месечна възраст и еднократно
годишно изследване за протеинурия на деца в училищна възраст
Оперативна цел: 1.3. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето
сред децата
Дейност: 1.3.1. Организиране и провеждане на Национален конкурс за детска
рисунка „Не на цигарите” – 2014
Описание на постигнатото: В рамките на два месеца в НЦОЗА се получили 1 153
рисунки на деца от цялата страна. Журирането се е състояло на 12.05.2014 г. В определянето
на рисунката – победител в конкурса „Не на цигарите” участваха художникът Иван
Яхнаджиев, специалисти по промоция на здраве и психолози от НЦОЗА, председателят на
Фондация „България Младежка Превенция” и експерт от ММС. Раздадени са 1 голяма
награда, по 3 награди в групите деца от 5 до 7 години и от 7 до 11 години, както и 5
поощрителни награди.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. Проведен е конкурс за детска рисунка.
Дейност: 1.3.2. Изготвяне на препоръки за практиката на базата на изводи от
направено комплексно проучване в яслените групи на ОДЗ-гр. София и организиране
на работна среща по проблемите с включените в проучването ОДЗ
Описание на постигнатото: Проведено е проучване на здравното състояние и
развитие на децата в 77 яслени групи (2 176 деца) на 41 ОДЗ с общо 10 519 деца от всички
райони на град София. Резултатите са популяризирани в специализирани научни издания за
здравни и медицински специалисти („Практическа педиатрия”, „Здраве и наука”, „Българско
списание за обществено здраве”), на сайта на НЦОЗА. Направени са препоръки за
оптимизиране на работата в яслените групи на ОДЗ за комплексна промоция на здравето на
децата.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. Проведено е проучване на здравното
състояние и развитие на деца в София. Дадени са методически указания за подобряване на
работата в яслените групи и промоция на здравето.
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Дейност: 1.3.3. Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН
и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България
1.3.4. Провеждане на здравноинформационни мероприятия (кампании, беседи
видеокасети и др.) в детски заведения и училища за основните рискови за здравето
фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол. Хранене и физическа активност и
предимствата на здравословния начин на живот.
Описание на дейността:
Описание на постигнатото: Дейностите са изпълнени в съответствие с Националната
програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. , приета с Решение №
538 от 12.09.2013 г. на Министерския съвет.
Рисков фактор – тютюнопушене
Периодично сред деца и ученици (6-18 г.) в предучилищна и училищна възраст са
проведени редица лекции, беседи, семинари, национални конкурси и кампании за вредата от
тютюнопушенето и за предимствата на здравословния начин на живот без тютюнопушене.
През 2014 г. са осъществени следните дейности:
1. Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”
1.1 Финализиране на „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“ за учебната
2013/2014 г. представени са 43 проекта, с участието на 2 046 ученика под ръководството на
69 учители. Номинирани са 13 проекта, на участниците са раздадени предметни награди на
стойност 7 000 лв.
1.2. Обявяване на седмото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на
нашия клас – за живот без тютюн” за учебната 2014/2015 г. Конкурсът протича в две фази.
Резултатите от I-ва фаза от конкурса (1 октомври – 15 ноември 2014 г.) - в
Министерство на здравеопазването са допуснати 57 проекта, отговарящи на регламента, на
ученици от цялата страна. В категорията от 1-ви до 4-ти клас - 10 проекта, от 5-ти до 8-ми
клас – 30 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 17 проекта;
Съгласно II–ра фаза от конкурса в периода 20 ноември 2014 г. – 30 април 2015 г. се
реализират проектите и предстои тяхното отчитане и оценяване.
2. Международен конкурс за детска рисунка: „Не на цигарите” – 18-то издание, за
деца на възраст от 5 до 11 години. Конкурсът се провежда съвместно с НЦОЗА и
Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания. През 2014 г. в
конкурса участват деца от цялата страна с 1 153 рисунки.
Проведени са две Национални кампании:
1. Световен ден без тютюн 31 май 2014 г. по определена от Световната здравна
организация тема: „Повишаване на данъците върху тютюневите изделия”.
2. Международен ден без тютюнопушене 20 ноември 2014 г., по определена от МЗ
тема: „Мамо, татко не пушете, здравето ми запазете!”. По традиция денят се отбелязва всеки
трети четвъртък на месец ноември. Целта на проведената във всички области на страната
кампания е пушачите да се опитат да откажат поне за един ден цигарите, като спестените
пари могат да се използват за благотворителни и обществени каузи.
Проведени са здравно-образователни мероприятия за ограничаване на
тютюнопушенето:
1. 710 видеопокази с филмите „Денят на Яна“ и „Невидимият“ в училищата в цялата
страна, 14 100 ученици;
2. 1 378 лекции и дискусии (27 200 ученици), 280 семинара (5 300 ученици);
3. 180 презентации (4 600 ученици);
4. 120 интерактивни обучения (с демонстрация на „Пушещ макет”) с 2 100 ученици;
Разпространени са над 1 200 здравно-образователни материали.
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Рисков фактор – злоупотреба с алкохол
От РЗИ в страната са проведени общо 888 обучения, лекции, семинари, здравни
беседи, организирани са видеопокази в началните и средните учебни заведения на над
40 000 ученика на тема: „Алкохол и алкохолизъм”, „Битов алкохолизъм”, „Последици от
употребата на алкохол”, „Зависимостта от алкохола – какво знаем и какво не знаем!”.
Изнесени са презентации на тема: „Алкохол”, „Живот без алкохол”, „Въздействие на
алкохола върху здравето”, „Алкохолът – разумната мярка” и др.
Проведени са информационно-образователни игри под формата на състезания,
викторини, конкурси, демонстрация с алкоочила, изработени са тематични здравни табла
„Алкохол и здраве”, които са поставени на видно място в учебните заведения.
В периода май-юни 2014 г. от РЗИ Търговище е проведено анкетно анонимно
проучване на тема: „Модели и навици за употреба на алкохол” сред момчета и момичета на
възраст от 14 до 18 години. Целта е да се получи информация относно употребата на
алкохол и алкохолната зависимост. Резултатите ще послужат за целенасочено обучение на
подрастващите за превенция на рисковия фактор и повишаване нивото на здравни знания. В
проучването са обхванати над 250 ученика.
Отпечатани и разпространени са здравно-образователни материали:
- дипляни „Алкохолът е отрова”, „Алкохол, психотропни вещества, лекарства и
автомобил… бъдете внимателни!”, „Въздействие на алкохола върху организма” (2 000 бр.);
- брошури „Алкохол и здраве”;
- листовки „Алкохолът. Какво знаем за него?” (1 000 бр.);
- флаери „За Вас родители! Превозвайте децата си безопасно!”, „За Вас водачи и
пешеходци!“, „Защо Ви е необходим светлоотразител?” и стикер „Спри, живота запази!”;
- за най-малките книжка за оцветяване „Приказка за алкохола” и календарче (400 бр.).
Рисков фактор – нездравословно хранене
През 2014 г. са проведени 121 здравно-образователни мероприятия и 20 кампании,
насочени към повишаване информираността на децата по въпросите на рисковете за
здравето при хранителни дефицити, ползите от здравословното хранене, обхванати са над
46 100 участника. Обучителните дейности включват занимателни игри в ОДЗ:
„Здравословни храни и витамини”, „Кулинарни сръчковци”, „Затлъстяването – враг на
здравето”, „Искам да знам какво да ям”; изложба „Какво да ям, за да съм здрав и голям”,
конкурс „Здравословните храни и борбата с наднорменото тегло”. Темата за хранителните
разстройства (анорексия, булимия, орторексия) е представяна пред ученици от 8 – 10 клас.
Изнесени са беседи на тема „Здравословен начин на живот”, „Рисковете за здравето при
нездравословното хранене”, „Здравословно меню”, „Препоръки за здравословно хранене”,
„Аз знам какво да ям”, „Принципи на здравословното хранене” и др.
Организирани и проведени са 20 кампании за информиране на населението,
включително на деца и ученици, по въпросите на здравословното хранене. Темите на
кампаниите са разнообразни: „Бъди модерен – храни се здравословно”, „Вкусно се хранете,
но за здравето мислете”, „Здравословни храни и борба с наднорменото тегло”.
Информационно-образователната кампания, проведена в гр. Велико Търново, посветена на
здравословното хранене и превенцията на затлъстяването, включва и тренингови обучения
на ученици от средния и горен курс на обучение, конкурс за презентация, арт-работилница
за ученици с използване на приложни изкуства и техники.
През отчетния период са издадени и разпространени 45 860 здравнообразователни
материали – препоръки за здравословно хранене, дипляни, листовки - „Здравословната
храна осигурява здраве”, „Затлъстяването”, „Салатата – кралица на здравословното
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хранене”, „Здравословно хранене за най-малките”, „Хранителни разстройства – анорексия и
булимия”, „Здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години” и др.
Периодично сред ромското население от 0-18 годишна възраст се осъществяват
редица лекции, беседи и кампании от здравни специалисти и медиатори за вредата от найразпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на
наркотични вещества, хипертония и за предимствата на здравословния начин на живот.
През 2014 г. са осъществени следните дейности на здравна тематика:
- проведени са 1 216 беседи;
- проведени са 49 обучения;
- организирани и проведени са 5 разяснителни кампании;
- представена е 1 презентация;
- проведени са 2 интерактивни занимания с 37 деца;
- разпространени са 855 броя здравно образователни материали.
През 2014 г., според Националният център по наркомании, се запазва тенденцията за
най-голям относителен дял на дейности в областта на общата превенция, като най-често
обхващаната целева група е тази на децата и младежите. Забелязва се положителна
тенденция за трайна работа с младежи – доброволци, като за първи път превантивните
кампании са съчетани и с благотворителни дейности, реализирани по повод големи
християнски празници. Други положителни тенденции са нарастването на броя кампании,
които са част от превантивни програми, както и реализирането им следствие на оценка на
ситуацията на местно ниво и идентифициране на рисковите фактори на средата. През 2014 г.
акцентът е върху развитие и формиране на социални умения и гражданската активност сред
младите хора, като са проведени са 72 кампании и образователни програми.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. В рамките на извършените през годината
дейности са постигнати следните резултати:
Брой проведени беседи:

тютюнопушене – 2 668 обучения;

злоупотреба с алкохол – 888 обучения;

нездравословно хранене – 121.
Брой разпространени листовки:

тютюнопушене –1 200;

злоупотреба с алкохол – 3 400;

нездравословно хранене – 45 861.
Брой включени в обучение млади хора:

тютюнопушене – 53 300;

злоупотреба с алкохол – 40 000;

нездравословно хранене – 46 188.
Дейност: 1.3.5 Превенция на сексуално предавани инфекции /СПИ/, ХИВ/СПИН
и на рисково поведение (сексуално насилие, употреба на алкохол и наркотици)
Описание на постигнатото по дейности 1.3.3 и 1.3.5: През 2014 г. Районните
здравни инспекции в цялата страна са организирали и провели 1 283 кампанийни и
образователни дейности за превенция на ХИВ и промоция на сексуалното и
репродуктивното здраве. В рамките на кампаниите и образователните инициативи са
обхванати 122 237 млади хора.
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В рамките на програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ, финансирана
от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария са осъществени дейности
чрез създадена мрежа от 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници, които с
помощта на неправителствените организации работят сред деца и млади хора в риск. В
рамките на проведените обучения са постигнати следните резултати:
 71 210 деца и млади хора в риск са обхванати в работа на терен чрез специфични
услуги за превенция на ХИВ и кампании за промоция на презервативи;
 267 368 са раздадените презервативи по време на проведените кампании;
 1 338 деца, настанени в институции са достигнати чрез организирани беседи на
здравни теми и създаване на умения за превенция на ХИВ/СПИН;
 465 деца са обучени по метода „връстници обучават връстници” на здравни теми.
В рамките на реализираните от МЗ дейности по програма „Укрепване на
националната програма по туберкулоза в България”, с помощта на неправителствени
организации, в 5 региона в страната са обхванати 1 564 млади хора в риск, които са
сканирани за риск от туберкулоза, а 1 077 млади хора са обхванати с допълнителни
изследвания като микроскоп, рентген или кожен тест. Организирани и проведени са четири
кампании за превенция на ХИВ, промоция на употребата на презервативи и повишаване на
знанията на подрастващите и младежите по отношение на рисковото сексуално поведение:
Министерството на младежта и спорта е реализирало редица дейности за превенция
на ХИВ/СПИН като са обхванати 120 младежи, изработени и разпространени са 140
брошури, създадена е програма за обучение на доброволци за реализиране на дейности по
превенция и разпространение на ХИВ, разработен и разпространен е наръчник по темата.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. Чрез проведените кампании за превенция
на ХИВ/СПИН и туберкулоза, обучения и работа на терен са обхванати голям брой деца и
млади хора, включително и деца и младежи от специализирани институции.
Оперативна цел: 1.4. Превенция на ранните раждания и абортите сред непълнолетните
Дейност: 1.4.1. Разработване на Проект на Национална програма за подобряване
на сексуалното и репродуктивното здраве 2015-2019 г.
Описание на постигнатото: През 2014 г. е изготвен проект на Национална програма
за подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве, който престои да бъде разглеждан
и обсъждан в установените срокове в НЗС 2014 – 2020 г.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Подобряване дейностите на лечебните заведения за
идентифициране и подкрепа на дете в риск
Оперативна цел: 2.1. Повишаване знанията и уменията на медицинските кадри за
адекватна и своевременна подкрепа на дете в риск
Дейност: 2.1.1. Създаване на регламент за начините за взаимодействие в
системата за закрила и формиране на мултидисциплинарни екипи в ЛЗБП, в които да
бъдат включени медицински специалисти, психолози и социални работници от ОЗД
Описание на постигнатото: Дейността е в процес на изпълнение. Във връзка с
изпълнение на проект „ПОСОКА: Семейство” се организираха 8 семинара за медицински
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специалисти, в т.ч. екипи на неонатологични отделения във всички осем пилотни области, за
повишаване на техните компетенции относно превенция на изоставянето и процеса на
деинституционализация. В семинарите се обхванаха следните теми:
 рискове от институционализацията на новородени деца;
 приемна грижа за новородени и деца до 3 г. като алтернатива на
институционализацията им;
 работа в партньорска мрежа за превенция на изоставянето;
 ключовата роля на социалните услуги в процеса на деинституционализация;
 запознаване със същността на планираните социални услуги.
Резултат и ефект: През 2014 г. са организирани 8 семинара и са обучени 223
медицински специалисти.
Дейност: 2.1.2. Обучение на медицинските и немедицински специалисти от
детски заведения (детски ясли, ОДЗ, детски градини) и РЗИ, медицински специалисти
от здравни кабинети в училища по линия на следдипломно и продължаващо
образование
Описание на постигнатото: През 2014 г е проведен курс за повишаване
квалификацията на здравни специалисти по проблема на тема: „Превенция на насилието над
деца”, включен в тематичния план на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение
за 2014 г. на НЦОЗА. Обучени са 7 обучители – здравни специалисти от РЗИ и НЦОЗА,
които придобиват знания и умения за обучение на медицинските и немедицински
специалисти от детски заведения (детски ясли, ОДЗ, детски градини) и от здравни кабинети
в училища. Партньори в провеждането на курса са ДАЗД и Фондация „Асоциация Анимус”.
Резултат и ефект: Дейността не е изпълнена поради недостатъчния брой обучени
специалисти. Дейността е стартирала успешно с обучение на обучители, които ще
продължат да обучават медицинските и немедицински специалисти в детските заведения.
Дейност: 2.1.3. Обучителни курсове за факторите на риска за здравето и
промоция на здравето за медицински специалисти от здравните кабинети в
училищата, педагогически съветници, психолози и учители
Описание на постигнатото: 2 обучителни курса; 2 цикъла от лекции по факторите
на риска за здравето; 2 методични ръководства за работа с деца; Предоставени
образователни и информационни материали.
Резултат и ефект: Повишен капацитет на медицинските специалисти и партньори
по проекта.
Дейност: 2.1.4. Извършване на проверки относно спазване на правата на детето
в лечебни заведения
Описание на постигнатото: През 2014 г. са извършени 10 бр. проверки в МБАЛ, при
които е проверено изпълнението на дадени задължителни предписания от извършена
планова проверка през 2013 г. на тема „Ранни раждания и превенция на изоставянето на
новородени деца на ниво родилен дом” и 1 проверка по сигнал за нарушени права на дете в
ДКЦ. При извършените проверки в МБАЛ, за проследяване изпълнението на дадени след
извършени през 2013 г. планови проверки задължителни предписания от председателя на
ДАЗД, е констатирано, че пропуските и нарушенията са отстранени в по-голямата си част.
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Резултат и ефект: Дейността е изпълнена. Чрез извършените повторни проверки е
повишена информираността на медицинските специалисти относно действащата
нормативна уредба в сферата на закрилата на детето, както и са получили знания за
разпознаване на индикаторите на различните форми на насилие и необходимостта от
своевременно уведомяване за нуждата от закрила на дете в риск.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Гарантиране на всички права за децата в уязвимо
положение - в институции, с увреждания, от етнически малцинства, деца в конфликт
със закона, в системата на здравеопазването
Оперативна цел: 3.1. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение
Дейност: 3.1.1. Участие в Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма (SEAN) за
сътрудничество на страните от региона за решаване на проблемите на деца с аутизъм и
техните семейства
Описание на постигнатото: Национален координатор на Мрежата за България е гл.
асистент Красимира Костадинова, НЦОЗА. България е включена в международно проучване
на МЮЕА за потребностите на семействата и полагащите грижи за деца с
аутизъм/разстойства от аутистичния спектър. През 2014 г. е изготвен и валидиран
инструментариум и завършена предварителната фаза от проучването. Чрез участието в
Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма (SEAN) за сътрудничество на страните от региона
за решаване на проблемите на деца с аутизъм и техните семейства и повишаване на
информираността на обществото и са реализирани 4 основни мероприятия с потребители стотици родители, специалисти и организации, работещи в областта на аутизма.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена.
Дейност: 3.1.2. Изпълнение на дейностите, планирани в документа, утвърден от
министъра на здравеопазването: „Мерки за подобряване на грижите за лица с аутизъм
и техните семейства” за цялостно решаване на проблемите на децата с аутизъм от найранна възраст и техните семейства чрез прилагане на комплексен подход и
междуинституционално взаимодействие
Описание на постигнатото: Цялостната координация по изпълнение на Мерките се
изпълнява на НЦОЗА. Реализирани са редица дейности като: информационна страница на
сайта на НЦОЗА; информационни материали за основните дейности на мрежата и актуална
информация в полза на семействата; обучение на специалисти по сензорна интеграция - 450
специалисти от страната от системата на образованието и здравеопазването - психолози,
логопеди, ресурсни учители, учители, ерготерапевти и други специалисти.
За подобряване качеството на рехабилитацията са приети промени в Наредба № 30 на
МЗ от 2004 г., с Постановление № 169 на МС от 26.06.2014 г. (ДВ,04.07.2014), за изменение
и допълнение на ППЗИХУ, с което се дава право само на лицензирани, отговарящи на
стандарти обекти, да извършват такава дейност. По промените, във връзка с възникнали
въпроси, са проведени 6 консултации и 3 работни срещи с родители на деца с аутизъм, НПО
(ГДПЛПР, Център за социализация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния
спектър, Сдружение „Национален център за помощ на деца, страдащи от Аутизъм” и
специалисти (56 потребители).
Със съдействието на координатора по изпълнение на мерките, от специалист от
НЦОЗА, е проведено обсъждане и анализ на законодателните промени, регламентиращи
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дейността на ТЕЛК, за преустановяване на специализираните комисии по психиатрия (в 2
работни срещи и 7 консултации), във връзка с възникнали въпроси и проблеми на
потребителите – деца и младежи с аутизъм и техните семейства.
Резултат и ефект: Повишена е информираността на обществото за аутизма.
Насочено е вниманието на експертите от ангажираните институции към проблемите на
децата с аутизъм и техните семейства и предприемане на адекватни мерки за разрешаването
им. Поставено е началото на съдържателно междуинституционално взаимодействие и
партньорство между държавните институции и НПО в областта на аутизма и подобряване на
услугите за деца с аутизъм и техните семейства. Дейността е изпълнена.
Дейност: 3.1.3. Достъпна и адаптирана архитектурна среда за деца с увреждания
в извънболничната и болничната помощ
Описание на постигнатото: Дейността не може да бъде отчетена, тъй като
информация за адаптиране на архитектурната среда не може да бъде предоставена от
Министерство на здравеопазването, а от отделните лечебни заведения, което от своя страна
е неприложимо при отчета на програмата.

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И
БЕЗОПАСНА СРЕДА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Превенция на рисковете от злополуки и наранявания при
деца и отстраняване на опасностите в бита и житейската среда на детето
Оперативн цел: 1.1. Повишаване информираността на децата и родителите им за
рисковете на средата в дома, на пътя и в превозното средство, на местата за игра,
отдих и забавления
Дейност: 1.1.1. Провеждане на Национална кампания на тема: „Детската
безопасност – споделена отговорност и грижа”
Описание на постигнатото: Изминалата 2014 година бе посветена на правата на
детето и в тази връзка на 23 април 2014 г. по инициатива на ДАЗД стартира Национална
кампания, насочена към осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата в
Република България. Проектът на Програмата на кампанията бе изготвен от
междуведомствена експертна работна група, сформирана към ДАЗД. Целта на кампанията е
да помогне за предотвратяване на детските наранявания, като повиши обществената
информираност и ангажираност, както и да провокира активността на институции,
общински и областни администрации, учебни заведения, родители и граждански
организации, медиите, както и на самите деца да участват в промяната на средата и
културата на поведение в бита и обществото.
ДАЗД покани за партньорство, популяризиране и провеждане на Националната
кампания държавни институции, граждански организации, областни управители и кметове
на общини. По този начин бяха постигнати общонационален старт и широко участие в
кампанията. В кампанията се включиха кметовете на общините, всички отговорни
институции на територията на областта – РИО, РДСП и др, и медиите.
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С подкрепата на Национално сдружение на общините в Република България всички
материали за Националната кампания по електронен път са изпратени на кметовете на
общините. Идеите и целите на кампанията, предстоящият старт и конкурсите са
презентирани в седмичния Електронен бюлетин на НСОРБ на 11 април 2014 г. Изданието се
разпространява до 2500 абоната/общини – кметове, председатели на ОбС, експерти,
партньори/. Материал за кампанията е публикуван в Информационния бюлетин, който се
разпространява до 1300 абоната.
Партниращи институции в разписването и изпълнението на националната кампания
са: МОН, МВР, МЗ, МК, МТСП, МИП, ММС, АСП, МКБППМН, КЗП, НЦОЗА, НСОРБ,
СО, УНИЦЕФ, БЧК, НМД, СОМ, АР, Областни администрации, Общини.
Резултат и ефект: Повишена обществена информираност и ангажираност на
институциите, организациите и ведомствата на национално и местно ниво.
Дейност: 1.1.2. Провеждане на Национален конкурс за деца за рисунка,
фотография/ фотоколаж на тема: „Победи опасността!”
Описание на постигнатото: В рамките на Националната кампанията за детска
безопасност,
ДАЗД
проведе
Национален
конкурс
за
детска
рисунка
и
фотография/фотоколаж на тема: „Победи опасността!”. В конкурса за детска
рисунка/фотография взеха участие 570 деца от цялата страна на възраст от 5 до 17 години с
597 детски творби (рисунки и фотографии/фотоколажи). Класираните от специално
създадена комисия детски творби са общо 43 бр. на следните места: първо място - 11
рисунки и 6 фотографии/фотоколажи
(17 бр.); второ място - 12 рисунки и 2
фотографии/фотоколажи (14 бр.); трето място - 10 рисунки и 2 фотографии/фотоколажи (12
бр.); 2 допълнителни награди за художествено майсторство и 5 допълнителни награди,
които са осигурени от Съвета по безопасност на движението на децата в София към
Столична община. Изготвени бяха грамоти и плакети за победителите. За децата, чиито
творби бяха класирани на 1-во място, бяха осигурени награди. Официалната церемония за
връчването на грамотите, плакетите и наградите бе проведена на 20 ноември 2014 г. по
време на конференцията „25 години Конвенция на ООН за правата на детето – българския
поглед”. Творбите на победителите в конкурса на ДАЗД „Победи опасността!” бяха
показани като част от Документалната изложба „Закрилата на децата в България –
началото”, която бе открита на 10 декември 2014 г. в изложбената зала на Държавна
агенция „Архиви”.
Резултат и ефект: Повишена информираност на децата и е провокирано мислене и
отношение реакция за безопасно поведение.
Дейност: 1.1.3. Разработване и поддържане на специализирани електронни
страници/рубрики със съвети за безопасност за деца и родители
Описание на постигнатото: От НЦОЗА е разработен и публикуван в сайта
информационен материал, насочен към превенцията на травматизма в детска възраст.
От междуведомствената работна група към ДАЗД, сформирана за целите на
Националната кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”, бе
изготвен в електронен формат „Наръчник по детска безопасност”. Наръчникът е публикуван
на електронните страници на ДАЗД, МВР, ММС, КЗП, НЦОЗА, НСОРБ, БЧК, НМД,
областни администрации, общини и училища.
На електронната страница
ChildSafetyMap.com (detskabezopasnost.net) се поддържат специализирани рубрики по темата
за детската безопасност. През годината на сайта са подадени общо 15 сигнала за опасни
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места за деца в България. Сигналите са препратени по компетентност до отговорните
институции, с копие до ДАЗД. Опасните места в страната, подадени като сигнали, със
снимков материал илюстриращ опасността и конкретно местонахождение, са публикувани
на специализирания сайт. От тях 5, представляващи пряка опасност за живота и здравето на
деца и възрастни са отстранени и на картата на сайта са отбелязани вече като безопасни
места.
Резултат и ефект: Целевите стойности са постигнати – новосъздадени са 9
тематични електронни страници/рубрики
Дейност: 1.1.4. Разработване и разпространение на информационни материали,
насочени към превенция на травматизма в детска възраст
Описание на постигнатото: От НЦОЗА са отпечатени и разпространени със
съдействието на ДАЗД две дипляни – за деца и родители: „Безопасно спортуване, безопасна
игра“; „Да знаем как да опазим живота и здравето на децата“. От междуведомствената
работна група към ДАЗД, сформирана за целите на Националната кампания „Детската
безопасност - споделена отговорност и грижа”, е изготвен в електронен формат „Наръчник
по детска безопасност”, който чрез МОН, НСОРБ и областните администрации е
разпространен по електронен път до детските градини и училищата в цялата страна.
Резултат и ефект: Целевите стойности са постигнати - разпространени са дипляни 1000 бр. за повишаване на познания в областта на безопасността на децата сред родителите
и децата. Изготвен е „Наръчник по детска безопасност”, който е разпространен по
електронен път в детски градини и училища.
Дейност: 1.1.5. Популяризиране на дейността чрез младежкия портал на ММС
http://youth.mpes.gоvernment.bg/
Описание на постигнатото: В изпъление на заложената дейност от ММС са
публикувани информации на младежкия портал на ММС http://youth.mpes.government.bg/ :
 Информация за Национална кампания на тема „Детската безопасност – споделена
отговорност и грижа“;
 Стартирана Национална кампания на тема „Детската безопасност – споделена
отговорност и грижа“;
 Условия за провеждане на Национален конкурс за детска рисунка и
фотография/фотоколаж/на тема „Победи опасността“.
Информацията е разпространена сред младежките и нестопанските организации, работещи с
и за младите хора, регистрирани в Националната информационна система за младежта.
Резултат и ефект: Целевите стойности са постигнати.
Дейност: 1.1.6. Провеждане на тематична информационна кампания за
осигуряване на безопасност на децата при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Описание на постигнатото: По информация от МВР през годината са проведени
специализирани обучения на подрастващи, обхванати в системата на народната просвета,
като и се организираха, обезпечиха и проведоха:
 Турнир по пожароприложен спорт на МПО „Млад огнеборец” за купа „Свиленград”участници 130 деца от 12 до 16 г от 9 области;
 Петнадесети Републикански състезания на младежките противопожарни отряди
„Млад огнеборец” – Албена 2014 – участници 6730 деца от 12 до 16 г. от 28 области;
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Дванадесето Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и
катастрофи” – Монтана 2014 – 1340 – 28 области, за деца от 7 до 15 г.;
 Турнир на МПО „Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиан Манзаров” – Ловеч
2014 – 110 и 10 области за деца от 12 до 16 г.;
 Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2014 г. – 3171
участника от България от 28 области за деца от 6 до 18 г.
Във връзка с необходимостта от провеждане на обучение по защита при бедствия в
системата на народната просвета и във висшите училища (произхождаща и от чл.16 от
Закона за защита при бедствия), от страна на ГДПБЗН към МВР бе инициирана
междуведомствена среща с експерти от Министерство на образованието и науката. В
резултат е взето решение за изработване на обща концепция, предхождана от анализ, целяща
разработване и предлагане от страна на ГДПБЗН на насоки за обучението по защитата при
бедствия, както и оказване от страна на ГДПБЗН на експертна помощ за разработването на
учебни материали и помагала по защита при бедствия. По информация от МВР, занятията
по информационните кампании се провеждат съвместно с МОН в учебни заведения и
РСПБЗН. Проведени са 3353 броя занятия, в които са участвали 158 964 броя деца.
Информационни кампании:
- „Есенно – зимен отоплителен сезон”;
- „Спри горските пожари – научи как”;
- „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.
Резултат и ефект: Целевите стойности за дейността през отчетната година са
постигнати.
Оперативна цел: 1.2. Развитие на различни форми, модели и инструменти за
превенция на инцидентите и травматизма при деца в дома, на пътя и в превозното
средство, на местата за игра, отдих и забавления
Дейност: 1.2.1. Провеждане на Национален конкурс на тема: „В подкрепа на
детската безопасност”
Описание на постигнатото: В рамките на Националната кампанията за детска
безопасност, ДАЗД проведе Национален конкурс „В подкрепа на детската безопасност”.
Конкурсно жури разгледа всичките 17 броя заявления, постъпили в ДАЗД до 03.11.2014 г.
включително, от детски градини, училища, социални услуги за деца, общини, местни
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и
общински центрове за работа с деца, за реализирана през 2014 г.
инициатива/програма/проект в подкрепа на детската безопасност. Отличените победители
бяха наградени с грамоти и плакети.
Класираните от комисията инициативи/програми/проекти в подкрепа на детската
безопасност са общо 12 на следните места:
I. Първо място – 3 броя инициативи/програми/проекти в подкрепа на детската
безопасност.
II. Второ място - 3 броя инициативи/програми/проекти в подкрепа на детската
безопасност.
III. Трето място – 4 броя инициативи/програми/проекти в подкрепа на детската
безопасност.
Поощрителна награда: 1 брой инициатива/програма/проект в подкрепа на детската
безопасност.
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Официалната церемония за връчването на грамотите и плакетите бе проведена на 20
ноември 2014 г. по време на конференцията „25 години Конвенция на ООН за правата на
детето – българския поглед”.
Резултат и ефект: Разработени са от партньорите в Националната кампания
„Детската безопасност – споделена отговорност и грижа” форми и модели за превенция за
повишаване на ангажираността на обществото за реализиране на инициативи, програми и
проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на
опасностите в училищната и битово-житейската среда.
Дейност: 1.2.2. Изготвяне на анализ за нивото, структурата и динамиката на
смъртността от непреднамерени травми в детска възраст в европейския регион на
СЗО, а също и на добри практики за превенция
Описание на постигнатото: В процес на подготовка от водещата институция
НЦОЗА е изготвянето на анализ за нивото, структурата и динамиката на смъртността от
непреднамерени травми в детска възраст в европейския регион на СЗО, а също и на добри
практики за превенцията им.
Резултат и ефект: няма извършен анализ на смъртността от непреднамерени травми
в детска възраст в европейския регион, а също и на добрите практики за превенцията им към
края на 2014 г.
Дейност: 1.2.3. Включване на децата от детските градини и техните родители в
различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания
Описание на постигнатото: Организирани и проведени съвместно от ДАЗД и МВР
са открити уроци по темата за детската безопасност в столични детски градини и училища, в
периода 12 май – 23 юни 2014 г. В откритите уроци, проведени в 20 образователни
заведения са обхванати 1550 деца на възраст от 5 до 18 г. Целта е да се запознаят с
правилата за безопасност и да ги прилагат в ежедневието, за да се избегнат рисковете. По
време на уроците са презентирани и конкурсите на ДАЗД за деца, на тема: „Победи
опасността!”. Изготвена е брошура с регламента за Националния конкурс за детска рисунка
и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността”. Отпечатани са 1600 бр., които са
раздадени по време на откритите уроци с децата по темата за детската безопасност.
Подготвени са общо 1600 индивидуални комплекта с материали по темата, които са
раздадени на децата.
Резултат и ефект: Повишаване информираността на децата и родителите им за
предпазване и реакция при инциденти и наранявания
Дейност: 1.2.4. Включване на децата от училищата и техните родители в
различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания
Описание на постигнатото: Във връзка с провеждането на Националната кампания
„Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“, Министерството на
образованието и науката с писмо информира началниците на регионалните инспекторати по
образованието (РИО) за предприемане на действия и инициативи в съответните области:
В часовете на класа е направено запознаване на учениците от І – VІІІ клас с
„Наръчника за безопасността на детето“, който е в помощ и на класните ръководители,
учителите, възпитателите и педагогическите съветници. Обсъдени са правилата за детска
безопасност у дома и на пътя, в превозните средства и в местата за отдих и почивка.
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Обсъдена е темата за осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата и
учениците. На вниманието на децата и учениците са представени презентации на тема: „В
света на пътните знаци“, „Транспорт“, „Улично движение“, „Малък пешеходец“, „Не на
агресията“, „Аз не съм агресивен, застани до мен“, „На пътя е опасно“, „На пътя няма
победител“, „Опасни непознати“, „Опасности в дома“, „Поведение в критични ситуации“,
„Пресичам безопасно“, „На гости на светофара“, „За да живеем“, „Използване на непознати
води за плуване и опасностите, които крие водата“, „Забраната да се плува в неохраняеми
басейни и канали“, с цел повишаване на информираността и осъзнаване на възможните
опасности, като средство за намаляване на случаите на инциденти и битов травматизъм при
децата и учениците.
Проведени са тематични родителски срещи с беседи на тема: „Училище за родители“,
„Възпитание, обучение и опазване на децата в пътното движение“, „Безопасно придвижване
на учениците по улиците“, „Познаваме ли нашето дете?“, „Безопасният път на моето дете до
училище“, „Домът – модели за безопасно поведение и правила за безопасност при работа с
електрически уреди, опасни предмети, падане, подхлъзване“, „На пътя е опасно. Как да
предпазим нашите деца“, „Права и отговорности в семейството и училището“, „До училище
и пеша“, с цел отстраняване на опасности в бита и жизнената среда.
Резултат и ефект: Повишаване информираността на децата и родителите им за
предпазване и реакция при инциденти и наранявания
Дейност: 1.2.5. Провеждане на тематични кампании на полицията:
„Абитуриенти“, „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!“, „Децата тръгват
на училище! Да ги пазим на пътя!“
Описание на постигнатото: Проведена е традиционната Акция на полицията
„Абитуриенти“, от която са отчетени следните резултати: Обхванати са всички абитуриенти
през учебната 2013/2014 година. Настъпили са 2 пътнотранспортни произшествия с
превозни средства (ПС), превозващи абитуриенти. Общият брой наложени санкции на
водачи на ПС, превозващи абитуриенти или на пътници в ПС, извършили нарушения по
Закона за движението по пътищата е 459, от тях: за алкохол са наложени 32 санкции; за
нарушения на скоростните режими – 44 санкции; за неизползване на предпазен колан – 198
санкции; за неизползване на предпазна каска – 20 санкции; за неправилен превоз на пътници
– 85 санкции; за използване на мобилен телефон по време на управление на ПС освен при
наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете – 50
санкции; за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 15
санкции; за неправоспособност – 15 санкции. Заснети са 254 случая на нарушения. За тези
нарушения са взети следните мерки: изпратени са 140 покани и призовки за явяване в
структурите на МВР за взимане на отношение по случаите; съставени са 57 акта за
установяване на административно наказание (АУАН) по Закона за движението по пътищата;
съставен е един АУАН по друг нормативен акт; взето е друго отношение в 45 от случаите.
Проведена е традиционната акция на полицията „Ваканция! Да запазим живота на
децата на пътя!“ Проведени са повече от 587 специализирани полицейски операции с
насочен контрол за опазване живота и здравето на децата през летния период като пътници в
автомобилите на своите родители или близки и използването на обезопасителни системи за
деца, като водачи на превозни средства и като пешеходци. В периода на акцията са
наложени повече от 11 099 санкции на водачи на пътни превозни средства, извършили
нарушения на ЗДвП, от тях санкции за: скорост – повече от 5252; управление на МПС под
въздействието на алкохол – повече от 764; отнемане предимство на пешеходец – 477;
неизползване на предпазен колан – 3161; управление на МПС без правоспособност – 1072
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(от тях - непълнолетни нарушители – 69); предоставяне МПС на неправоспособен водач – 95
(от тях на малолетни/непълнолетни). Взети са общо над 26 751 мерки, от които: издадени
полицейски разпореждания по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) –
над 282; съставени протоколи за предупреждение по ЗМВР – над 569; съставени актове за
установени административни нарушения (АУАН) на ЗДвП –- над 9654; съставени АУАН по
други нормативни актове – над 970; съставени фишове за нарушения на ЗДвП – над 13 696;
взето друго отношение –- над 1580. Преди завършването на учебната 2013/2014 г. са
изнесени/проведени: повече от 711 беседи по БДП пред ученици; повече от 120 срещи с
родители с включена тема по БДП. Филмът "Млада Европа" е излъчен повече от 144 пъти
пред аудитория от ученици над 17-годишна възраст. Извършени са проверки на повече от
692 водачи на автобуси, с които е предстояло провеждането на екскурзии. Проведени са
повече от 45 самостоятелни инициативи на регионално ниво (ОДМВР/СДВР).
Проведена е традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги
пазим на пътя!“. Проведени са повече от: 107 срещи с представители на РИО-МОН; 1069
срещи с кметове на населени места; 950 срещи с директори на детски градини; 1677 срещи с
директори на училища. Издадени са повече от: 340 предписания и са изпратени повече от
307 уведомителни писма във връзка с извършените от органите на МВР огледи в районите
на детските и учебните заведени за сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното
осветление и предпазните огради на детските градини и училищата, обезопасеността на
входовете на всички детски градини и училища и др. Изнесени са повече от 443 беседи по
безопасност на движението по пътищата (БДП) в детски градини; 1177 беседи по БДП в
начален курс (1 - 4 клас); 623 - в прогимназиален курс (5 - 8 клас); 275 - в гимназиален курс
(9 - 12 клас). Проведени са повече от 185 родителски срещи в началото на учебната
2014/2015 г. с включване на тема за БДП, изнесена от служители на пътна полиция. Взето е
участие в повече от 102 телевизионни и радио предавания, интервюта за печатни и
електронни медии за популяризиране на акцията и детската пътна безопасност. Филмът
"Млада Европа" е излъчен пред ученици над 17 г. повече от 100 пъти. Взето е отношение
спрямо 1500 пешеходци, нарушили Закона за движението по пътищата в периода на
провеждане на акцията. Спрямо водачи на превозни средства е взето отношение за 1081
нарушения.Създадена е организация на територията на Република България за обхващане на
всички абитуриенти през учебната 2013/2014 г., които да бъдат дадени практически насоки
по пътна безопасност по време на тържествата и свързаните с тях пътувания. МВР активно е
взело участие в обогатяване на детските ваканционните програми на териториите на 28
области в страната с цел намаляване на детския пътен травматизъм през лятната ваканция, а
така също и чрез осъществяване контрол над възрастните участници в движението, които с
поведението си поставят децата на пътя в риск. Създадена е организация на територията на
страната в началото на учебната година да бъдат реализирани редица дейности, насочени
към опазване на пътя живота и здравето на децата, тръгващи на училище. Пълна реализация
на заложените 3 акции за детска пътна безопасност.
Резултат и ефект: Повишаване сигурността на децата по време на празници,
ваканционни дни и в началото на учебната година. Постигната пълна реализация на
заложените 3 акции за детска пътна безопасност.
Дейност: 1.2.6. Провеждане на тематична информационна кампания за
осигуряване на безопасност на децата при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Описание на постигнатото: От МВР е осигурена възможност за безплатно
изтегляне и разпространение в Интернет на:
- „Наръчник по пожарна безопасност за деца”;
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- 28 бр. материали за защита от бедствия и аварии, по проект „Разработване на методология
за обучение по защита при бедствия и аварии, предназначена за учителите”.
Резултат и ефект: Заложените целеви стойности за изпълнение на дейността за
годината за повишаване на обществената информираност и ангажираност, са изпълнени
частично.
Дейност: 1.2.7. Провеждане на национални ученически състезания и конкурси,
турнири и републикански състезания
Описание на постигнатото: В рамките на тази кампания са организирани
обучителни срещи в училища и детски градини, кръгли маси и семинари. Голям интерес
предизвикаха двата национални конкурса - за детска рисунка и фотография/фотоколаж и за
реализираната през 2014 г. инициатива в подкрепа на детската безопасност.
Над 600 творби на деца се състезаваха в 7 категории в конкурса за детска рисунка и
фотография/фотоколаж. Победителите са наградени на 20 ноември по време на
конференцията „25 години Конвенция на ООН за правата на детето – българския поглед”. За
първи път в историята на ДАЗД бе издаден календар с рисунките на победителите.
Според получената от МВР информация, са проведени спортни състезания в три ОДМВР –
Монтана, Стара Загора и Бургас, между членовете на детските полицейски академии.
Проведени са три спортни състезания с участието на 68 деца-състезатели. Раздадени са 3000
броя наръчника за родители – „Как да предпазим детето си от престъпления.
Във връзка с провеждането на Националната кампания „Детската безопасност –
споделена отговорност и грижа“, Министерството на образованието и науката с писмо
информира началниците на регионалните инспекторати по образованието (РИО) за
предприемане на съответни действия и инициативи в съответните области:
Организирани са туристически излети и екскурзии с цел учениците на практика да
усвояват правилата за безопасно придвижване;
Организирани са състезания, свързани с безопасното движение по пътищата, както и
демонстрации на учебни площадки за безопасно преминаване на оживени улици на тема:
„Аз знам и спазвам правилата за движение“, „Детски пътнотранспортен травматизъм в
Република България“, „Сигурност и безопасност на децата на пътя“ и др.
Организирани са училищни състезания за безопасно колоездене на тема: „Аз и моят
велосипед – участници в движението“, „Аз знам и спазвам правилата за движение“, с цел
информиране на децата и учениците за възможните опасности на пътя.
С презентации и с шествия на ученици е отбелязан Световния ден за възпоменание на
жертвите на пътнотранспортни произшествия – 17 ноември. С едноминутно мълчание е
почетена паметта на загиналите деца и ученици на пътя. Раздадени са брошури, чрез които е
показана съпричастност и ангажираност към безопасността на пътя.
Резултат и ефект: Целевите стойности за изпълнение на дейността са постигнати, с
което се постига повишаване на информираността на децата и способността им за правилна
реакция за безопасно поведение.
Дейност: 1.2.8. Разпространение на образователни програми за превенция на
водния травматизъм сред децата в детски градини и училища и провеждане на
практически обучения
Описание на постигнатото: От МОН и ММС са съгласувани и утвърдени Правила
за ученическите игри за учебната 2013/2014 г. за Общообразователните училища и
учениците от Специалните училища.
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По програмата на ММС “Развитие на спорта за учащи“ с проекти на БАСУ и
БСФДЛРГ са обхванати в спортно – състезателна дейност 4 700 деца.
От ВСС към БЧК са осъществени три образователни програми по превенция на
водния травматизъм сред децата в училища и детски градини в различни области на
страната:
По програмата „Приятели с водата” са обхванати ученици от начален курс на
обучение /2-3 клас/. С програмата се цели чрез теоретични и практически занятия децата да
се запознаят с водата и да се научат безопасно да контактуват с нея. Осъщесвява се в
началните училища на страната, като най-широко е застъпена в областите – Благоевград,
Хасково, Велико Търново, Ямбол и София. Преминали обучение в страната за 2014 г. –
общо 3 276 ученика. През годината е издадена учебна книга за учителя и учебна тетрадка за
ученика, разработени от експерти на дирекция ВСС при БЧК съвместно с опитни педагози.
Изготвен е и диск с материали за онагледяване на темите от учебното съдържание на
програмата.
По програмата „Водноспасителен минимум” са обхванати ученици от 5 до 12 клас. С
програмата се цели учениците да се запознаят с основните опасности при къпане и плуване,
да усвоят умения за оказване на помощ и самопомощ при водни инциденти. Осъществява се
в училищата от цялата страна. Лектори са предимно учителите по физическото възпитание и
спорт, както и доброволци от дружествата по водно спасяване при БЧК. Това е най – широко
обхватната за момента програма по превенция на водния травматизъм. Осъществява се чрез
разпространение на брошури с тематични послания и правила за безопасност, лекции и
беседи. Особено интересни и полезни за децата са практическите обучения, които се
провеждат на водните празници през Седмицата на водното спасяване в цялата страна.
Общият брой на запознатите с основните правила за водна безопасност ученици е над
60 000.
Програмата „Синьо лято” е предимно практическа и с нея се цели намаляване и
предотвратяване на водните инциденти чрез: придобиване на първоначални умения по
плуване и научаване на правилата за безопасно поведение около и във водните площи,
начините за оказване на помощ и самопомощ. Най-широко застъпени са обученията в
областите Хасково, Кюстендил и Велико Търново - гр. Килифарево. Обучените през
годината деца са общо 495 деца.
Резултат и ефект: Познаване на основните правила за водна безопасност и
придобити начални плувни умения и познания за оказване на помощ и самопомощ при
воден инцидент.
За 2014 г. са издадени учебни помагала – над 3 500 броя и нагледни средства/ брошури – над
10 000 броя; Брой обучени деца в различните възрастови групи – над 63 771 деца.
Дейност: 1.2.9. Реализиране на програми за превенция на водния травматизъм,
насочени към родители на деца от детските градини
Описание на постигнатото: Програмата на БЧК „Дръж под око” е за родители на
деца от детските градини. Целта е родителите да се запознаят с опасностите около и във
водата и винаги да наблюдават своите деца когато са във или около водни басейни. Да
придобият знания и умения за реанимация. Програмата се осъществява с успех в детските
градини в няколко области на страната. Най-активни в провеждането през година са
областите Благоевград, Хасково, София и Сливен. Броя на обучените родители е 225. Броя
на обхванатите детски градини е над 30, а броя на проведени занятия – 180.
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Резултат и ефект: С постигането на заложените целеви стойности се повишава
информираността за опасностите в и около водата, и придобиване на знания и умения за
оказване на първа долекарска помощ при по-голям брой деца.
Дейности: 1.2.10. Изпълнение на програма на ММС „Научи се да плуваш”
Описание на постигнатото: Чрез реализирането на 28 одобрени проекта на спортни
клубове по Програмата „Научи се да плуваш“ в 12 населени места в страната под
ръководството на 88 спортни специалисти са обучени 3 500 деца.
Резултат и ефект: В резултат на изпълнението на заложените целеви стойности
3 500 деца са придобили първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта
плуване, първоначални знания и умения за спазване на правилата за безопасност при къпане
и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата.
Дейност: 1.2.11. Организиране на водни празници и турнири с профилактична
насоченост, с участието на деца от различни възрасти и родители
Описание на постигнатото: Целта на турнирите по водно спасяване с участието на
деца е популяризирането на водното спасяване сред младите хора и привличането им в
клубовете „Млад спасител”. Водните празници се провеждат по време на Седмицата на
водното спасяване, която традиционно е в началото на м.юни и се организира от ВСС към
Областните организации на БЧК, съвместно с учебни заведения и съдействието на
общините. Целта е в началото на летния сезон чрез беседи, лекции и демонстрации, деца и
възрастни да бъдат запознати с опасностите от невнимателното отношение към водата. Да
им бъдат отправени /и чрез медиите/ полезни съвети и послания за безопасното
контактуване с водата.
Проведени турнири по водно спасяване през 2014 г.:
 гр. Стара Загора, турнир „Децата спасяват” - 80 деца;
 гр. В.Търново, турнир „Любен Кантарджиев” - 100 деца и младежи;
 гр. Варна, турнир „Млад спасител” – 110 деца и младежи.
Резултат и ефект: Запознаване с правилата за безопасно контактуване с водата.
Популяризиране на водното спасяване.
Дейност: 1.2.12. Ангажиране на децата в дейности за повишаване на
безопасността на пътищата, там където учат, живеят или се забавляват в свободното
време
Описание на постигнатото: По проект „Застъпници за пътна безопасност”
изпълняван от Институт за изследвания, образование и развитие Отворена младеж, в
началото на годината са сформирани 10 екипа с участието на деца и младежи от 10 области
в страната. От екипите са разработени планове с конкретни инициативи на регионално ниво,
на които са поканени за участие и представители на регионалната власт. В периода от 1 до
26 април са проведени 10 местни акции за повишаване безопасността на пътищата с
участието на деца и младежи в градовете Сливен, Пещера (обл. Пазарджик), с. Алдомировци
(обл. София област), гр. София, гр. Кочериново (акцията се проведе и в Благоевград), с.
Бохот (обл. Плевен), Велико Търново, Русе, Варна и Добрич.
От 08 до 10 септември бе осъществена „Младежка среща на върха по въпросите на
пътната безопасност“ на национално ниво, по време на която бяха събрани на едно място
най-добрите екипи, участвали в кампанията.
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На 09 септември в Представителството на Европейската комисия в София бе
проведен заключителен семинар, част от серията младежки семинари на Европейската харта
за пътна безопасност, организирани по един във всяка страна членка, домакин на който
беше Институт за изследвания, образование и развитие Отворена младеж. В рамките на
семинара са представени резултатите от проекта и анализа им от външния оценител,
отправени са препоръки към държавните власти в посока на подобряване на положението по
пътищата на местно ниво. От независим външен оценител чрез система за събиране на
обратна информация е направена оценка на проекта. Докладът за тази оценка е публикуван
на Интернет страницата на Европейската харта за пътна безопасност. Основната оценка е, че
кампанията е проведена успешно и може да бъде оценена като огромен успех, защото успява
да използва метод от върха към основата за разпространение на знания и опит заедно с такъв
от основата към върха за генериране на действие.
Проведени са 10 успешни местни кампании за пътна безопасност с участието на 643
деца и младежи и 5 000 непреки участника, информирани чрез материалите по проекта,
измерени чрез разпространените флайери.
Резултат и ефект: Целевите стойности за 2014 г. са постигнати, с което се увеличава
участието и ангажираността на децата в откриването на проблемни елементи в цялостната
пътна обстановка, като чрез мултидисциплинарен подход се предлагат решения за
отстраняването им.
Дейност: 1.2.13. Създаване на условия за практикуване на спорт на територията
на страната
Описание на постигнатото: Чрез реализирането на Програмата ММС за развитие на
спортните клубове са обхванати 4 837 спортни клуба.
Резултат и ефект: Придобити знания и умения за безопасно практикуване на
спортни дейности
Оперативна цел: 1.3. Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето
на живот и развитие в сигурна и безопасна среда
Дейност: 1.3.1. Провеждане на регионални работни срещи по темата на
Националния конкурс: „В подкрепа на детската безопасност”
Описание на постигнатото: Предприетите съвместни действия между общините и
Пътна полиция са довели до създаване на необходимата организация за подобряване
сигурността на децата – участници в пътното движение в 13 области в страната. Със заповед
кметовете на общините са сформирали комисии за извършване на проверка и оглед на
уличната мрежа, покрай детски градини, училища, детски площадки за игра, автобусни
спирки и пешеходни зони. Пред входовете на учебните заведения и детските градини върху
платното за движение са монтирани изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на
движение на МПС и предпазни тръбни парапети. В някои населени места предстои
изграждане на такива неравности в близост до пешеходните зони и паркови пространства. В
зоните за пресичане на уличното платно в районите на училищата, детските градини,
площадки за игра и други опасни места са маркирани пешеходни пътеки, които са освежени.
В районите на училищата и площадките за игра на децата са монтирани пътни знаци за
ограничаване на скоростта на движение на МПС и знаци и табели, предупреждаващи
водачите за присъствието на деца, като в някои населени места знаците са светлинни. В
дворовете на училищата, детските площадки, паркове и пешеходни зони се поддържа добра
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осветеност през тъмната част от денонощието. В пешеходните зони и паркови пространства
е ограничен достъпът на МПС. През летния сезон се провеждат специализирани полицейски
акции по БДП. Засилена е контролната дейност в по-малките населени места, относно
правоспособността на водачите на МПС, употреба на алкохол при управлението им,
използване на обезопасителни средства от децата, управляващи велосипеди и мотоциклети,
и др.
В подкрепа на детската сигурност и безопасност на пътя на 03 юли 2014 г. е
проведено трето работно заседание на междуведомствената експертна група към ДАЗД,
сформирана във връзка с изпълнението на Националната кампания. На заседанието е
обсъдена позицията на ДАЗД в подкрепа на исканията на родителите на пострадалите в
катастрофи деца. Работната група излезе с решение да подкрепи позицията на ДАЗД, като
предложи превенцията на детския пътнотранспортен травматизъм да бъде включена като
първостепенна и дългосрочна отговорност и грижа на цялото общество.
В Областните администрации са проведени работни срещи за координиране на
планираните местни инициативи на институциите във връзка с Националната кампания на
тема „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”. Обсъдени са конкретни
предложения за съвместна работа с училища и детски градини, както на общинско, така и на
областно ниво.
По инициатива на Съвета по безопасност на движението на децата в София през м.
юни се проведе първото издание на Софийска конференция „Иновации, предизвикателства и
тенденции в обучението по безопасност на движението”. Конференцията имаше за цел да
популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от
детска градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с
безопасността на движението. През годината от Столична община са финансирани 19
проекта за пътна безопасност на училища и детски градини, районни администрации и съфинансирани 4 проекта на неправителствени организации.
В задължителните изискванията по Програмите на МСС „Развитие на спорта за
учащи”, „Спорт за деца с увреждания и деца в риск” е заложено провеждането на
задължителен инструктаж от треньорите, водещи заниманията за безопасността при
експлоатацията на спортните обекти и съоръжения и работа с уреди при учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност.
Резултат и ефект: Повишаване на ангажираността на обществото за реализиране на
инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на
деца и за отстраняване на опасностите в битово-житейската среда.
Дейност: 1.3.2. Провеждане на национална и регионални кръгли маси на тема
„Детската безопасност в и около водните площи“
Описание на постигнатото: В началото на м. юни, по време на Седмицата на
водното спасяване, дирекция ВСС при БЧК проведе Национална кръгла маса на тема:
”Водната безопасност сред децата – партньорства и перспективи”. Участие взеха
представители на държавни институции, общини, неправителствени организации, дарители,
както и педагози от различни училища и детски градини в страната осъществили програмите
по превенция на водния травматизъм. Специални гости на кръглата маса бяха г-жа Брида
Колинс – президент на Ирландската водноспасителна служба и проф. д-р Тодор Попов –
вицепрезидент на международната федерация по водно спасяване /ILSE/ Целта бе да бъдат
представени добри практики в областта на водната безопасност сред децата и обсъждането
на възможностите за разширяване обхвата на обученията.Участниците в кръглата маса
излязоха с предложениеобразователната програма „Приятели с водата” да бъде интегрирана
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в учебните планове на училищата с начален курс с на обучение. Постоянен партньор при
реализацията на програмата да бъде водноспасителната служба при БЧК. Подкрепено със
становища от всички институции и организации участвали на кръглата маса, предложението
е изпратено от името на Български червен кръст до министъра на образованието и науката.
През последните години броя на удавените деца у нас намалява. Според данните през 2012
г. в страната са регистрирани 22 случая, през 2013 г. – 16, а през 2014 г. – 14. Това е най –
малкият брой, откакто се води официална статистика – 1995 г. За сравнение
средногодишния брой на удавени деца през периода 1995 г. – 2011г. е 33.
Резултат и ефект: Привличане на партньори при осъществяване превенцията на
водния травматизъм и подобряване на координацията.
Дейност: 1.3.3. Оценка на показателите на детското и майчино здраве и
структурите и дейностите по майчино и детско здравеопазване в страната
Описание на постигнатото: Дейността не е изпълнена. Дейността е заложена и в
работния план по изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и
детското здраве и към настоящия момент НЦОЗА работи по изпълнението й, като тя ще
бъде отчетена през 2016 г.
Дейност: 1.3.4. Проучване на нормативните документи и стандарти за
организацията на средата в различни институции за деца – детски ясли, детски
градини, училища, социални услуги и изготвяне на препоръки за тяхната промяна с
оглед гарантиране на безопасността на децата
Описание на постигнатото: Дейността не е изпълнена, ще се работи през 2015 г.
Дейност: 1.3.5. По-ясно регламентиране на отговорността и контрола по
отношение безопасността на децата в Наредба №1 за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра.
Описание на постигнатото: Създадена е работна група към МИП с участието на
представители на МВР за изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Наредба
№ 1. Във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г.
за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, от страна на
ДАЗД, са дадени следните предложения, които касаят „закритите площадки за игра”:
o на входа/изхода на площадките да се осигури ограничителен режим за достъп
/чрез подходящи технически средства, физически лица и др./ в съответствие с
нормативните изисквания за пожарна безопасност;
o да бъдат обособени отделни зони за игра за възрастова група до 3 г. години и
за възрастова група от 3 до 12 години;
o осигуряване на персонал, който да е запознат и спазва Закона за закрила на
детето; обучен е за специфичните особености на съответната възрастова група
ползватели до 3 години и/или от 3 до 12 години, за която е предназначена
площадката;
Към настоящия момент, проектът на Наредбата е предоставен на отговорните
институции за съгласуване.
Резултат и ефект: В изпълнение на целевите стойности за дейността е създадена
работна група към МИП за изготвяне на предложения за изменение и допълнение на
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Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра,
свързани с регламенти за отговорностите и контрола.
Дейност: 1.3.6. Мерки за предотвратяване на инциденти с деца, ползващи
общественодостъпни площадки за игра и забавления, разположени на закрито
Описание на постигнатото: От ММС са въведени специфични образователни и
квалификационни изисквания към спортните специалисти работещите пряко с деца.
Резултат и ефект: Влязла в сила Наредба № 2 за професионалната квалификация на
спортно педагогическите кадри.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНИ
ПОСЕГАТЕЛСТВА ПРЕЗ КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА
ОНЛАЙН-ТОРМОЗА
Оперативна цел: 2.1. Поддържане на интернет Гореща линия за борба с детската
порнография и сексуалните посегателства срещу деца онлайн и на консултативна
телефонна линия 124 123
Дейност: 2.1.1. Приемане, обработване и препращане на съответните
институции по компетенция на сигнали за посегателства срещу деца в интернет
Описание на постигнатото: През 2014 г. на Горещата линия са постъпили и
обработени общо 2 166 сигнала. По подадените сигнали Горещата линия е предприела 332
последващи действия. От тях:
- Подадени сигнали на МВР – 8;
- Уведомени за неподходящо съдържание собственици на уебсайтове или
автори на съдържание – 54;
- Подадени сигнали на други компетентни органи – 8;
- Предадени сигнали на съответни партньорски Горещи линии в други страни
за последващи действия – 21;
- Дадени отговори на различни запитвания от потребители – 23;
- Уведомени за предприетите действия по техния сигнал податели на сигнали –
109.
Дейносттта е на консултативната Българска линия за онлайн безопасност - в периода
януари – декември 2014 г. Българската линия за онлайн безопасност е получила общо 276
запитвания. Запитванията се класифицират от операторите в следните категории:
- Вредно съдържание – 5;
- Подмамване на деца с цел сексуална злоупотреба / груминг – 2;
- Комерсиални рискове/заплахи – 8;
- Любов/взаимоотношения/сексуалност (онлайн) – 17;
- Нежелан контакт от непознат (различен от подмамване / груминг) – 3;
- Незаконно съдържание, отнасящо се към Горещата линия – 6;
- Онлайн престъпления – 11;
- Онлайн репутация – 1;
- Онлайн тормоз – 29;
- Самоличност (злоупотреба със самоличността) – 10;
- Самоличност (как да я пазим) – 5;
- Самонараняване – 2;
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- Сексуална злоупотреба – 1;
- Технически настройки – 42;
- Други – 8.
Подателите на сигнали са разделени в следните групи:
- Възрастни – 34;
- Деца – 21;
- Професионалисти – 3;
- Родители – 19;
- Тийнейджъри – 44;
- Неустановени – 30.
Резултат и ефект: Предотвратяване на сексуални посегателства и прекратяване на
онлайн тормоз между връстници. Увеличен брой на сигналите, постъпили на горещата
телефонна линия. Дейността е изпълнена.
Оперативна цел: 2.2. Превенция на онлайн рисковете за деца
Дейност: 2.2.1. Обучения на учители, родители и деца за рисковете онлайн и
избягването им
Описание на постигнатото: През годината екипът на Фондация ПИК проведе
редица обучения на над 400 различни експерти и професионалисти. Сред тях има полицаи
от Детските педагогически стаи, секретари на местните комисии за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, учители, училищни психолози,
социални работници и експерти по борба срещу трафика на хората. Обученията включваха
най-различни теми – противодействие на експлоатация на децата, превенция на онлайн
тормоз, киберпрестъпления срещу или причинени от непълнолетни, онлайн безопасност на
децата и младежите, превенция на реално и виртуално насилие сред децата, превенция на
езика на омразата онлайн и връзката между интернет и трафика на хората.
Над 150 полицейски служители от Детска педагогическа стая от полицейските
управления в цялата страна са обучени по темата превенция на сексуалното насилие срещу
и/или между ученици. Във Варна екипът на НЦБИ обучи полицейски служители, експерти
от Дирекция „Превенция” към община Варна, членове на местната комисия за борба с
трафика на хора и служители на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни как да действат в случаи, когато интернет се използва
за трафик на хора. Социални работници от различни Домове за деца, лишени от родителска
грижа в гр. София преминаха обучение, фокусирано върху онлайн рискове за деца
настанени в институции. Повечето от обученията са насочени към учители от София,
Пловдив и Габрово, които са обучени да противодействат на онлайн рискове за деца и на
онлайн тормоза. Обучението включваше и разработената от НЦБИ методология за
превенция на реално и виртуално насилие сред децата и превенция на онлайн езика на
омразата.
Освен професионалистите, НЦБИ посвети значително време и ресурси за
образование и обучение на деца и младежи. Експертите на Центъра за безопасен интернет
към Фондация ПИК посетиха десетки училища в София, Симитли, Козлодуй и Горна
Оряховица и изнесоха лекции пред повече от 1000 ученици на различна възраст. Обученията
акцентираха върху темата за онлайн безопасност и правилата за безопасно ползване на
интернет, реални и виртуални форми на агресивното поведение и стратегии за превенция на
насилието. На тези обучения децата и младежите активно участваха в различни
интерактивни игри, разработени от Центъра, и получиха редица информативни и
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образователни материали. Много от тях с удоволствие споделиха собствения опит и знания
за интернет и активно разсъждаваха и предлагаха правила за безопасното му ползване.
Някои от по-големите участници бяха обучени като обучители на своите връстници за
превенция на агресията между младите хора.
Резултат и ефект: Проведени обучения на различни експерти и професионалисти,
както и над 1000 деца в училищна възраст.

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
Оперативна цел: 1.1. Развитие на различни видове и форми на услуги за обхващане на
децата в образователната система
Дейност: 1.1.1. Приемане на Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване
дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за 2014-2015
г.
Описание на постигнатото: Приет План за изпълнение на Стратегията за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за
периода 2014-2015 г. от Министерски съвет с решение № 44 на 29.10.2014 г.
Заложените в Плана дейности са съобразени както с подобряване на достъпа до
образование, така и с повишаване на неговото качество. Фокусът е поставен върху следните
моменти:
- Преимуществено са разработени мерки за превенция за справяне с риска от отпадане
от училище, свързани най-общо със специфичните политики и мерки за превенция на
отпадането от образователната система на ниво училище и детска градина;
- Засилената информационна дейност за популяризиране на ползите от образование и
обмяна на добри и работещи практики между всички заинтересовани страни обхваща
всички нива: национално, областно, местно и училищно;
- Мерките за интервенция се обвързват с разработване на система за ранно
предупреждение за осигуряване на постоянна и надеждна информация за движението
на учениците в рамките на страната и възможности за проследяване на тяхното
образование и развитие;
- Мерките за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище се
отнасят до реинтегриране на отпаднали и преждевременно напуснали, използване на
възможностите за образование и обучение на лишените от свобода, както и
валидиране на компетентности (вкл. и на преждевременно напуснали
образователната система) придобити в процес на неформално обучение и/или
самостоятелно учене;
- За обединяване усилията на всички заинтересовани страни се предвижда
разработване на Координационен механизъм.
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Резултат и ефект: Приет стратегически документ, чието изпълнение ще се следи
чрез Планове за изпълнение на Стратегията с оглед намаляване на дела на отпадналите и
преждевременно напусналите образователната система.
Дейност: 1.1.2. Провеждане на занимателни дейности, стимулиращи
училищната готовност и положителната нагласа към ученето на децата бежанци
Описание на постигнатото: В Интеграционния център /ИЦ/ на ДАБ при МС са
проведени обучения по български език: 2 групи месечно по 25 деца. Явилите се на тест в
РИО на МОН са 9 деца. Оказано е съдействие за признаване на документи от страната на
произход.
От началото на учебната 2014/2015 година 13 деца, търсещи или получили
международна закрила, са записани в групи за предучилищна подготовка в детските градини
и училищата в страната.
От началото на учебната 2014/2015 година 64 ученици, търсещи или получили
международна закрила, са записани в училищата в страната за учебната година. След като
бъдат записани в училище, децата, търсещи или получили международна закрила, се ползват
с правата на български граждани и за тях се прилагат единните разходни стандарти за
издръжка като за българско дете. Деца и ученици, търсещи или получили международна
закрила, заявили желание да се включат в образователната система, са записани в училище,
което способства за тяхната успешна образователна интеграция и социална адаптация.
Няма ученици, търсещи или получили международна закрила, които да са насочени
от Комисията към РИО-София-град и РИО-Перник за продължаване на обучението по
български език в Държавната агенция за бежанците и да не са допуснати до продължаване
на образованието в училище.
Резултат и ефект: Увеличен е броят на включените в образователната система децабежанци. Съкратен е срока за включване на децата в подготвителни групи училище.
Осигурена е по-добра възможност за образователна интеграция на деца и ученици, търсещи
или получили международна закрила.

Оперативна цел: 1.2 Образование, достъпно за всички деца. Подобряване качеството
на образователната система
Дейност: 1.2.1. Квалификационен курс за обучение на учители, преподаващи на
деца билингви от подготвителен клас/група на тема „Как да научим билингвите да
учат“
Описание на постигнатото: През 2014 г. е проведен квалификационен курс за
обучение на учители, преподаващи на деца билингви от подготвителен клас/група на тема
„Как да научим билингвите да учат“.
Освен средствата, предоставяни от държавния бюджет по единни разходни стандарти
за финансиране издръжката на едно дете, за един ученик ежегодно се осигуряват и средства
за:
- учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните
групи и учениците от І до VІІ клас;
- транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст;
- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV
клас;
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целодневна организация на учебния ден за учениците от І до V клас;
допълнително финансиране на защитени училища;
общежития за учениците от други населени места;
стипендии на учениците след завършено основно образование.
На пътуващите ученици от I до VIII клас, които се обучават в средищните училища,
се осигурява целодневна организация на учебния ден и столово хранене, като финансовите
средства за тях се определят в съответствие с финансови правила. Столовото хранене се
организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на
здравеопазването.
Средствата за транспортни разходи, за целодневна организация на учебния ден и за
столово хранене се осигуряват целево от централния бюджет и/или европейски фондове и
програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет с
постановлението за изпълнението на държавния бюджет.
Разработени са мерки, които да гарантират, че всички деца от градските и селските
райони могат да завършат образование до 16-годишна възраст.
В Допълнителните разпоредби на ЗНП се регламентира създаването на средищни и
защитени училища.
„Средищно училище” е училище, което се намира в най-близкото населено място на
територията на общината, където се обучават учениците от населените места, в които няма
съответно училище.
„Защитено училище” е училище, което, ако бъде закрито, би се нарушил достъпът до
образование.
По Национална програма „С грижа за всеки ученик“ се финансира организирането на
допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование по
учебния предмет български език и литература и по учебния предмет математика и
допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование
по учебни предмети от културнообразователните области „Български език и литература“,
„Обществени науки и гражданско образование“, „Природни науки и екология“ и по учебния
предмет математика.
Политиката за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца до 18годишна възраст и до завършване на средно образование се осъществява и чрез осигуряване
на стипендии на учениците след завършено основно образование. Месечните стипендии се
предоставят за постигнати образователни резултати, подпомагане на достъпа до образование
и предотвратяване на отпадането, подпомагане на ученици с трайни увреждания, за ученици
без родители.
Предоставят се и еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование и за постигнати високи
резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.
Резултат и ефект: Извършват се редица целенасочени дейности с оглед обхващане
на по-голям брой деца в образователната система от най-ранна възраст.
-

Дейност: 1.2.2. Обучение на учители от детски градини, работещи с деца с
обучителни трудности
Описание на постигнатото: Обучени са учители от детски градини на умения, чрез
които да могат да адаптират условията и знанията за работа към конкретните потребности
на децата. Създадена е по-толерантна и приемаща среда в образователните институции;
повишаване на ефективността на образованието и обучението в системата на народната
просвета чрез създаване и надграждане на компетентности у педагогическите кадри,
50

отговарящи на изискванията и очакванията за по-качествено образование на младите хора;
осигуряване на условия за създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване
на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на
компетентности по приоритетни направления; създаване на условия за популяризиране и
обмен на иновативни педагогически практики.
Резултат и ефект: Обучени са 50 учители от детски градини за работа с деца в риск
от обучителни трудности. Дейността е изпълнена.
Дейност: 1.2.3. Обучение на учители за формиране на знания, умения и
компетентности за работа в интеркултурна среда
Описание на постигнатото: По проект „Квалификация на педагогическите
специалисти“ по ОП РЧР през 2014 г. е проведено обучение на 4111 учители за формиране
на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.
По Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз,
одобрена с Решение на Министерския съвет № 161 от 21.03.2014 г., е проведено обучение на
тема „Обучение на учители за работа в мултикултурна среда чрез изграждане на умения за
общуване с различни етноси и създаване на съзнателна толерантност чрез опознаване на
различни културни модели“. Обучението е проведено на 16-17 октомври 2014 г. В
обучението са взели участие 35 образователни експерти, директори и учители, които
преподават на деца, търсещи или получили международна закрила, от училищата, намиращи
се в близост до териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците в област
София-град и област Сливен.
Резултат и ефект: Създадена по-толерантна и приемаща среда в образователните
институции.
Дейност: 1.2.4. Проучване на практики и опит в образованието на деца мигранти
от чужди страни и тяхната интеграция в училищна среда
Описание на постигнатото: Разкрита е втора група за обучение по български език за
деца, търсещи и получили закрила на територията на Интеграционните Центърове на ДАБ.
Доброволци от Каритас помагат за обучението на децата по български език. Организирано е
зелено училище по проект „И аз мога да науча български“по проект на ЕБФ.
Резултат и ефект: Организираните обучения отговарят в по-голяма степен на
потребностите на децата, търсещи и получили закрила.
Оперативн цел: 1.3. Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и
подготовка
Дейност: 1.3.1. Разработване на учебни програми за предучилищно възпитание и
подготовка
Описание на постигнатото: Предучилищното образование е приоритет в
законодателството и националните политики в Република България. С промяна на Закона за
народната просвета (ЗНП) през 2010/2011 учебна година се регламентира задължителната
двегодишна подготовка преди постъпване в първи клас на децата, навършили 5-годишна
възраст. Съгласно ЗНП задължителната предучилищна подготовка на децата се осъществява
в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като
родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.
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За подобряване достъпа на децата до задължителна предучилищна подготовка, които
подлежат на задължителна подготовка за училище или задължително обучение, в
населеното място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна
подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, се осигурява
безплатен транспорт до детската градина или училището в най-близкото населено място на
територията на общината или на съседна община.
Осъществяват се и дейности за подпомагане на ранното детско развитие и
предучилищното образование. За деца, които не владеят добре български език, освен
задължителната подготовка за училище се осигурява и обучение по български език за
усвояване на езика.
По Национална програма „С грижа за всеки ученик“ се финансира организирането на
допълнително обучение на деца от подготвителните групи по образователни направления
български език и математика в детските градини и в училищата.
Освен средствата, предоставяни от държавния бюджет по единни разходни стандарти
за финансиране на издръжката на едно дете, ежегодно се осигуряват и средства за учебни
помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи. Разработени са 36
учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка, които не са утвърдени от
министъра на образованието и науката поради предвиждани законодателни промени.
През 2014 г. фондация „Асоциация Анимус“ започна работа по проект „Приятелите на
Зипи” – бъдещите граждани на България. Проектът цели да разшири предоставяните в
общността услуги за подобряване на благосъстоянието на уязвими групи деца. Той предлага
ново решение на съществуващите проблеми с училищния тормоз, маргинализирането на
уязвими групи деца и отпадането от училище. Проектът се очаква да подобри социалния
климат в класната стая и развие атмосфера на толерантност към различията, взаимопомощ и
дух на приобщаване. Това е проект за превенция на психичното здраве на децата.
През 2014 г. проектът е стартирал в 1 детска градина, а през 2015 г. се очаква да
бъдат включени още 2 детски градини.
Резултат иефект: Разработени програми за предучилищно възпитание и подготовка.
Част от тях ще бъдат утвърдени с приемането на Закона за предучилищно и училищно
възпитание.
Оперативна цел: 1.4. Разработване на Национална стратегия за повишаване и
насърчаване на грамотността
Дейност: 1.4.1. Разработване на медиен план за изпълнението на Стратегията
Описание на постигнатото: Разработена е Национална стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността (2014-2020 г.), която е приета с Протокол на МС №: 43.5 от
22.10.2014 г. Предстои приемане на План за изпълнение на Стратегията и след това
разработване на медиен план.
Резултат и ефект: Не може да бъде отчетен ефект, тъй като предвидените мерки в
Стратегията все още не са в процес на изпълнение.
Оперативна цел: 1.5. Подобряване условията за спорт в образователната система
Дейност: 1.5.1. Въвеждане на допълнителни спортни занимания за децата
бежанци
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Описание на постигнатото: През 2014 г. е открита детска площадка на територията
на Военна рамка за игри на децата. През годината доброволци от фондация «Каритас» са
организирали спортни занимания за децата, търсещи международна закрила.
Резултат и ефект: Дейността е изпълнена частично. Няма разкрити спортни
съоръжения на територията на регистрационните центрове на ДАБ за деца и младежи.
Разчита се изцяло на доброволците и проектна дейност на неправителствените организации.
Оперативна цел: 1.6. Подобряване дейностите на образователните заведения за
идентифициране и подкрепа на дете в риск
Дейност: 1.6.1. Разработване на специализиран модул – правата на детето, дете в
риск, работа в мрежа и в мултидисциплинарен екип
Описание на постигнатото: дейността е неизпълнена.
Резултат и ефект: Няма разработен специализиран модул за ранно идентифициране
на деца в риск в образователната система
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ
НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Оперативна цел: 2.1. Създаване и развитие на различни форми, модели и инструменти
за превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие
Дейност: 2.1.1. Обучение на педагогически специалисти за превенция на
училищното насилие, агресията и др.
Описание на постигнатото: По проект „Квалификация на педагогическите
специалисти” на МОН по ОП РЧР от края на 2012 г. започна изпълнение на дейността
„Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и
други негативни прояви”. Обучени са 11 315 лица, което е 87,03%
През 2014 г. от МКБППМН са реализирани 161 стратегии, програми, кампании и
проекти по превенция на насилието между и срещу деца.
По-важните теми на кампаниите и програмите, насочени към превенция на насилието
срещу деца са били: „Не на агресията и насилието!“; „Тормоз, агресия и виктимизация“;
„Скринингово изследване на училищния тормоз“; обучителни семинари за родители и
учители по превенция на насилието над деца; „Живот без насилие и сълзи“; подпомагане и
възстановителна работа с деца, преживели насилие; срещи-дискусии с участието на съдии и
прокурори по проблемите на насилието над деца; подпомагане на училищните комисии за
превенция на противообществените прояви на учениците и съвместни дейности,
презентации, предоставяне на информационни материали, индивидуални и групови
консултации; разпространени брошури „Не на насилието!“; работа по проект „Видове
агресия, разпознаване и начини и справяне с конфликти, симулиране на ситуации с вербална
агресия“; родителски срещи по проблемите на насилието в семейството; разпространен
семеен пакет от материали за онлайн-насилието; беседи с родители от ромски семейства
„Боят е израз на безсилие“; „Фактори в семейството за агресивни прояви сред деца“;
запознаване на родители със Закона за защита от домашно насилие; програма за корекция на
агресивното поведение, предназначена за класните ръководители“; „Ден на „розовата
фланелка“ срещу тормоза в училище; „Спри тормоза в училище!“ – танцово шоу по случай
Деня на розовата фланелка; информационни кампании по местните медии, осъществявани
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от членове на МКБППМН и обществени възпитатели; едноседмичен обучителен курс за
учители „Превенция на училищното насилие, агресия и негативни прояви сред учениците“;
работни срещи „На чай с родители“, насочени към превенция на насилието над деца; работа
по сигнали за деца-жертви на насилие в консултативните кабинети и превантивните
центрове на МКБППМН; съдействие по случаи във връзка с Координационния механизъм за
работа с деца в риск от насилие и жертви на насилие; кампания „Град без агресия“;
създадени училищни координационни съвети за справяне с насилието и тормоза в училище;
интерактивни уроци „Стоп на училищния тормоз!“; цикъл от лекции и беседи „Сексуално
насилие срещу деца“.
Резултат и ефект: Създадени са условия за подкрепа на обучението и развитието на
деца и ученици с обучителни програми, свързани с превенция на насилието над деца.
Дейност: 2.1.2. Обучение на учители от СПИ и ВУИ за запознаване с видовете
насилие и с индикаторите за разпознаването им
Описание на постигнатото: Обучени са учители и психолози от ВУИ и СПИ за
разпознаване на видовете насилие и техните индикатори. Създадени са умения за
овладяване на гнева и агресията при децата с девиантно поведение.
Резултат и ефект: Създадени са условия за подкрепа на обучението и развитието на
деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение, както и за продължаваща
квалификация на психолози и учители от СПИ и ВУИ.
Дейност: 2.1.3. Областни мобилни групи за превенция и психологическа
подкрепа към 28 регионални инспектората по образованието
Описание на постигнатото: През отчетната година от МОН не са създадени
мобилни групи за превенция и психологическа подкрепа към 28 регионални инспектората по
образованието и механизъм за действие.
Резултат и ефект: Дейността не е изпълнена през 2014 г., очакването е мобилните
групи да се създадат през 2015 г.
Дейност: 2.1.4. Индивидуална и групова терапевтична работа с деца-бежанци за
справяне с преживените травми
Описание на постигнатото: ДАБ работи в партньорство с неправителствени
организации и при необходимост създава организация за осигуряване на необходимите
специалисти.
Резултат и ефект: Оказва се своевремнна и адекватна подкрепа на децата-бежанци,
преживели травматични събития.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В УЯЗВИМО
ПОЛОЖЕНИЕ - В ИНСТИТУЦИИ, С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА-МИГРАНТИ, ОТ
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА, ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА В
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Оперативна цел: 3.1. Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със
СОП в общообразователните училища
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Дейност: 3.1.1. Обучение на учители за формиране на знания, умения и
компетентности за работа с деца и ученици със СОП
Описание на постигнатото: С изпълнението на една от дейностите по проект
„Включващо обучение” по ОПРЧР се цели създаването на модел на включващо обучение с
активното участие на всички заинтересовани страни. За 2014 г. в условията на включващо
обучение в 84 пилотни училища по проекта се обучават над 1600 ученици, които се
подпомагат от 343 специалисти, назначени в самите училища. С изпълнението на проекта се
цели създаването на модел на включващо обучение, който постепенно да се мултиплицира.
Резултат и ефект: Повишена е компетентността на учителите при работа с деца със
СОП.
Оперативна цел: 3.2. Осигуряване на подкрепа за включващо обучение на учениците
със специални образователни потребности
Дейност: 3.2.1. Поетапно въвеждане на съвременна методика за определяне на
образователните потребности на учениците
Описание на постигнатото: Екипите в 84 пилотни общообразователни училища
работят по разработената единна методика за оценка на образователните потребности на
децата и учениците и ръководство за прилагането й. Обучени са 84 психолози от пилотните
училища за прилагане на методиката за оценка на образователните потребности.
Резултат и ефект: С въвеждането на методиката в 84 пилотни училища са създадени
по-добри условия за включване на децата със СОП в образователния процес, но не е
въведена във всички училища, а само в пилотните по проекта.
Оперативна цел: 3.3. Повишаване на ролята на общообразователните училища за
изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на включващото
обучение
Дейност: 3.3.1. Изграждане на модел за успешно включване в образователната
среда на ученици със специални образователни потребности
Описание на постигнатото: С изпълнението на една от дейностите по проекта се
цели създаването на модел на включващо обучение с активното участие на всички
заинтересовани страни. За 2014 г. в условията на включващо обучение в 84 пилотни
училища по проекта се обучават над 1600 ученици, които се подпомагат от 343 специалисти,
назначени в самите училища. С изпълнението на проекта се цели създаването на модел на
включващо обучение, който постепенно да се мултиплицира. Във връзка с процеса на
деинституционализация чрез друга от дейностите на проекта „Осигуряване на подкрепяща
среда от психолози, ресурсни учители и др. специалисти за деца и ученици, лишени от
родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на
деинституционализация” през 2014 г. се избраха и утвърдиха 15 пилотни училища и 1 детска
градина в близост до новите услуги от резидентен тип. Обхванати са 89 деца с тежки и с
множество увреждания, включени в процеса на деинституционализация, назначени са 52
души специалисти, в това число в дейността са включени и директорите на училищата. По
същия проект са изградени и се изграждат кабинети в утвърдените пилотни детски градини
и училища, оборудвани с необходимата техника и материали за работа и подкрепа на децата
за включването им в образователния процес.
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Резултат и ефект: Образователната среда в по-голяма степен отговаря на
потребностите на децата със СОП.
Оперативна цел: 3.4. Реформиране на училищата за деца с девиантно поведение
Дейност: 3.4.1. Планиране и подготовка на учениците от СПИ за напускането на
институцията
Описание на постигнатото: Организирани са междуинституционални срещи на
централно и местно ниво за планиране напускането или преместването на всеки ученик от
социално-педагогически интернат в гр. Стралджа, обл. Ямбол, в резултат, на което той е
закрит. Тази мярка е предприета в резултат на протичащата реформа за детско правосъдие,
както и с цел осигуряване на адекватна и целесъобразна защита на правата на децата,
настанени в тази институция.
Резултат и ефект: В периода януари – декември 2014 г. са проведени редовни срещи
за координация на усилията на УНИЦЕФ, ФИЦЕ – България, МОН, АСП, ДАЗД,
администрацията на Омбудсмана и представители на НМД за изготвяне и актуализиране на
план за закриване на СПИ-Стралджа и подобряване на работата в СПИ-Драгоданово и СПИВарненци, като по този начин е осъществено междуинституционално сътрудничество с
оглед планирано напускане на учениците от СПИ. Дейността е изпълнена.
Оперативна цел: 3.5. Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца, чиито майчин
език е различен от български и на ученици от основната образователна степен с
обучителни трудности
Дейност: 3.5.1. Изпълнение на „Национална програма с грижа за всеки ученик”
Описание на постигнатото: Реализират се дейностите по Националната програма
„С грижа за всеки ученик”, три модула за осигуряване на допълнителна подкрепа: модул 2
„Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”, модул 3
„Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното
образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка" и модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от
прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията
им по общообразователна подготовка". Включените деца и ученици в дейности по
програмата са 8 853.
Резултат и ефект: Целевите стойности за дейността през отчетната година са
изпълнени, с което за повече деца се осигурява възможност за равен старт при постъпване в
училище за деца, чийто семеен език е различен от български и преодоляване на обучителни
трудности на ученици от основната образователна степен.
Дейност: 3.5.2. Обучение на учители за работа в мултикултурна среда
Описание на постигнатото: Формирани умения за общуване в мултикултурна среда
чрез опознаване на различни културни модели. Обучени директори, учители и
образователни експерти за работа в мултикултурна среда чрез формиране на съзнателна
толерантност при общуване с различни етноси спрямо техните културни модели. В
обученията са включени 35 души, директори, учители, образователни експерти, преминали
обучението
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Резултат и ефект: Изграждане на умения за общуване с различни етноси и създаване
на съзнателна толерантност чрез опознаване на различни културни модели.

V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА
СИСТЕМА
Оперативна цел: 1.1 Популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства
Дейност: 1.1.1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца в досег
до правораздавателната/съдебна система и проследяване на сигналите за деца по
Националната телефонна линия за изчезнали деца 116 000
Описание на постигнатото: През 2014 г. екипът на фондация „Център Надя” е
работил по 34 случая на изчезнали деца, подадени на създадения специализиран телефон
116 000, за който е публикувана информация на сайта на фондацията, както и на много от
професионалните информационни сайтове Най-много от случаите са свързани с бягствата на
деца – от дома им и от институции за резидентна грижа (11), следвани от родителски
отвличания (10). През годината на телефон 116 000 са постъпили сигнали за 13 случая,
свързани с непридружени деца-мигранти и изгубени деца. В резултат на съвместната работа
по случаите е подобрено взаимодействието и сътрудничеството с професионалистите от
сектор издирване на ГДНП, а на децата и семействата им е осигурена емоционална подкрепа
и консултиране. По голяма част от случаите бяха реализирани чрез съвместни действия с
представители на ГД „Гранична полиция”, ДАЗД и НКБТХ.
По проект на МВР са проведени 4 семинара, в рамките на които са обучени 200
служители на министерството, като е изготвен механизъм за взаимодействие в случай на
изчезнало дете. Партньори са ВКП, ДАЗД, Фондация „Център Надя” и МП.
Организирани и проведени два семинара от Фондация „Център Надя” на тема
„Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита”, в които са разпространени
знания за функционирането на телефона за изчезнали деца, както и за механизма за
сътрудничество. Семинарите бяха посветени на темите за Горещите линии за изчезнали деца
116 000 и на Системите за алармиране за изчезнали деца в двете съседни държави. Проектът
беше финансиран по програма на Европейско териториално сътрудничество между Гърция
и България 2007-2013 г. В рамките на проекта бяха проведени две информационни събития
през есента на 2014 г. в град Сандански за професионалисти от региона. Бяха организирани
концерт на открито от детска вокална група и рисуване на открито от ученици на тема за
превенция на трафик на деца. По проекта бяха създадени брошури с информация както за
проекта, така и за горещата линия 116 000, и за Системата за ранно алармиране за изчезнали
деца. Беше създадена и специализирана интернет страница: www.intersyc.eu.
Резултат и ефект: Разпространени знания за функионирането и същността на
телефон 116 000 – Европейски хармонизиран номер за изчезнали деца, сред
професионалисти. Подобрено е взаимодействие при случаи на изчезнало дете. Публикувана
информация за функционирането на телефона на електронните страници на
професионалните общности.
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Дейност: 1.1.2. Реализиране на програма за работа с родители и деца с асоциално
поведение
Описание на постигнатото: Програмата е създадена, предстои да бъде утвърдена от
МС, след което да се търсят различни възможности за реализацията й. Всички МКБППМН
работят постоянно с деца с асоциално поведение и техните родители. През 2014 г. в страната
са функционирали 143 такива органи, през 2013 г. те са били 164, а през 2012 г. –158.
Поради финансови и организационни причини над 20 кабинета и центрове са престанали да
функционират, което се отразява негативно на ефективността на работата на комисиите.
През 2014 г. през консултативните кабинети и центровете са преминали 7 359 деца, което е
сериозно нарастване спрямо 2013 г., когато са били 7 053 малолетни и непълнолетни. От тях
малолетните са били 2 981, от които момичета 1 048. Непълнолетните, с които са работили
помощните органи на МКБППМН през 2014 г. са били 4 378, от които 1 744 момичета.
Резултат и ефект: Разработена е програма, но все още не е утвърдена от МС.
Местните комисии продължават да работят с деца и родители чрез Консултативните
кабинети.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ
НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА В ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА
СИСТЕМА
Оперативна цел: 2.1. Подобряване на формите за превенция и подкрепа в случаи на
насилие над дете
Дейност: 2.1.1. Провеждане на обучения за работа по Координационния
механизъм за взаимодействие в случаите на насилие над дете
Описание на постигнатото: В СДВР и ОДМВР са организирани и проведени обучения по
въпросите за закрила на детето и по-специално обучения по Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция. През 2014 г. са проведени обучения в ЦСПП в
гр. Пазарджик, общо 4 курса на тема „Специализирано изслушване на деца – жертви на
насилие”. Брой участвали служители – 78. Във всички курсове за първоначално полицейско
обучение има тема за превенция на насилието.
Резултат и ефект: Подобряване на взаимодействието и ясно очертаване на полето на
работа.
Оперативна цел: 2.2. Актуализиране и развитие на Националната програма “Работа на
полицията в училищата”
Дейност: 2.2.1. Изготвяне на практическо помагало за полицейски служители,
работещи с деца
Описание на постигнатото: По информация от водещата институция-МВР, са
отпечатани са 300 броя на Практическо помагало за полицейски служители за превенция на
сексуални престъпления срещу деца. Помагалото е предназначено за специализираните
полицейски служители за работа с деца. То е резултат от усилията и работата на полицейски
служители, представители на Съда, Прокуратурата, ДАЗД и НПО. Може да бъде използвано
за обучение на полицейски служители по месторабота, както и в курсовете за повишаване и
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актуализация на професионалната им подготовка по превенция и противодействие на
сексуалните престъпления срещу деца.
Резултат и ефект: Индикаторите за дейността са изпълнени, като се цели постигане
на заложения ефект за повишаване капацитета на полицейските служители.
Дейност: 2.2.2. Създаване на информационни материали – плакати и брошури
Описание на постигнатото: От отговорната за дейността институция–МВР, са
отпечатани 300 броя плакати, които са разпространени с цел повишаване информиранността
на децата за опасностите от сексуално посегателство.
Резултат и ефект: Целевите стойности са изпълнени - отпечатани са 300 броя
плакати.
Дейност: 2.2.3. Изнасяне на лекции в 300 училища от 100 обучени полицейски
служители
Описание на постигнатото: От отговорната за дейността институция–МВР, по
проект на ГДНП - МВР на тема „Повишаване на административния капацитет на
полицейските служители за превенция на сексуални престъпления срещу деца”, са изнесени
лекции в 300 училища от 100 обучени полицейски служители.
Резултат и ефект: Целевите стойности са изпълнени, което помага за постигане на
заложения ефект за повишаване информираността на децата за опасностите от сексуално
посегателство.
Дейност: 2.2.4. Изготвяне на методическо помагало с актуализирани уроци по
Националната програма „Работа на полицията в училищата” и създаване на
информационни материали в подкрепа на програмата
Описание на постигнатото: По проект на МВР „Подобряване закрилата на детето и
превенция на детската престъпност”, финансиран по Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество е изготвено помагало и информационни материали. Съществена част от
превантивната работа на полицейските служители е програмата “Работа на полицията в
училищата”. През 2014 г. програмата се осъвремени и актуализира. Разработиха се нови
теми – ”Престъпления в киберпространството”, “Безопасно поведение в Интернет”,
“Спортно хулиганство и масови безредици”. Разработиха се актуални помагала за работа на
ИДПС в училищата – методическо пособие за специализираните полицейски служители,
работещи с деца, брошури, лекционни информационни видеоматериали, компактдискове.
Резултат и ефект: Целевите стойности са изпълнени чрез актуализирането и
отпечатването на 300 броя Методическо пособие за специализираните полицейски
служители, работещи с деца по националната програма „Работа на полицията в училищата”,
се въвежда единен подход и се постига по-добро качество на обучението.
Дейност: 2.2.5. Разработване на специализиран уебсайт за борба срещу и
предотвратяване на насилието извършено от /над деца и детска престъпност
Описание на постигнатото: Дейността се извършва по проект „Подобряване
закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, финансиран по БългароШвейцарската програма за сътрудничество. След провеждането на конкурс обявен от МОН,
ученици от столичната ПГЕА създадоха уебсайт за борба срещу и предотвратяване на
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насилието извършено от /над деца и детска престъпност. Към настоящият момент протича
процедура по избор на фирма за предоставяне на хостинг и домейн с цел въвеждане в
експлоатация на сайта.
Резултат и ефект: С разработването и въвеждането в експлоатация на този уеб сайт
ще се повиши информиранността на децата и родителите по отношение на детската
престъпност. Целевите стойности са изпълнени.
Дейност: 2.2.6. Разработване на специална база – данни за регистрация на
случаи на детска престъпност
Описание на постигнатото: По проект на МВР „Подобряване закрилата на детето и
превенция на детската престъпност”, финансиран по Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество, е изготвено техническо задание (идеен проект) за разработване на
национална база данни за регистриране на случаите на детска престъпност. Автоматизирана
информационна система „Противодействие на детската престъпност и закрила на детето”
(АИС ПДПЗД). Информационната система ще бъде използвана от инспекторите от детските
педагогически стаи и оперативните работници по линия „Противодействие на детската
престъпност”, които отговарят за регистрирането на децата-извършители на противоправни
деяния или жертви на престъпления. Основните цели на АИС са: регистрация на
съответната информация по посочените категории под формата на показатели (индикатори);
събиране и сравняване на информацията на местно, областно и централно ниво; изчисляване
на показателите на централно ниво; представяне на информацията в прост и стандартен
формат; използване на показателите на местно, национално и международно ниво.
Резултат и ефект: Целевите стойности за по-пълно съответствие на информацията и
индикаторите с изискванията на Комитета за правата на детето, чрез разработване на
национална база данни за регистриране на случаите на детска престъпност, са изпълнени.
Дейност: 2.2.7. Адаптиране на филмовата продукция „Футболни хамелеони“ в
подкрепа на програмата
Описание на постигнатото: От МВР по проект „Подобряване закрилата на детето и
превенция на детската престъпност”, на база филмовата продукция “Футболни хамелеони“
са изработени 7 аудио – визуални клипа, насочени към детската аудитория в училищата.
Клиповете са използвани в работата на служителите по линия „Противодействие на детската
престъпност” при представяне на проблемите, свързани с нарушаване на обществения ред и
законност преди, по време и след провеждане на спортни мероприятия. Седем аудио –
визуални клипа на тема – „От любов към футбола до бандите”, ”Бомби, факли, димки последици”, ”Сборища на футболни ултраси, сбивания преди и след мачовете”, ”Агресия,
бруталност, вандализъм и расизъм”, ”Ролята на полицията”, ”Последици” и ”Тежестта на
закона”.
Резултат и ефект: Целевите стойности по дейността, носочени към повишаване
информиранността на децата за опасностите при футболното хулиганство са изпълнени.
Оперативна цел: 2.3. Повишаване на административния капацитет на полицейските
служители
Дейност: 2.3.1. Организиране на курсове за актуализация на професионалната
квалификация:
- Специализирано изслушване на деца, жертви или в риск от насилие;
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- Разследване на престъпления с участие на деца
Описание на постигнатото: От 2012 г. до момента, в Академията на МВР се
провеждат курсове за актуализация на професионалната квалификация „Специализирано
изслушване на деца, жертви на насилие”. Програмата е разработена по проект „Чуй детето”
2, съвместно с експерти от Института по социални дейности и практики (ИСДП).
Обучението е насочено към развиване на професионалната компетентност на
полицейските служители, назначени на длъжност „разследващ полицай” и инспектор от
детска педагогическа стая, необходими в работата им с деца, жертви или в риск от насилие и
сексуална експлоатация.
Целта на курса се постига с решаването на следните задачи: придобиване на
теоретични знания и практически умения за прилагане на българските и международните
стандарти и добри практики във връзка със спазване правата на децата, жертви на
престъпления; разпознаване белезите на насилието и проявите му при деца;провеждане на
специализирано изслушване /интервюиране/ на деца съобразно особеностите на детската
психика;работа в екип и взаимодействие между представители на институции при работа в
случаи на насилие над деца.
Курсът се състои от четири учебни модула: „Международни стандарти и
национални практики във връзка със спазване правата на децата, жертви на престъпления”,
„Основни етапи на детството – психосексуално и когнитивно развитие” „Насилието над
деца – същност, проявление, последици. Специализирано изслушване на деца съобразно
особеностите на детската психика”, „Междуинституционално взаимодействие при случаи на
деца, жертва или в риск от насилие”.
В обучението участват експерти от Академията на МВР, Института по психология –
МВР, Прокуратурата и ИСДП.
През 2014 г. са проведени 4 курса за актуализация на професионалната
квалификация „Специализирано изслушване на деца, жертви на насилие”в ЦСПП
Пазарджик. Обучени са 78 полицейски служители – разследващи полицаи и ИДПС.
Проведен е и курс “Разследване на престъпления с участие на малолетни и
непълнолетни лица” през периода 17.03 – 21.03.2014 г. като са обучени 27 специалисти.
Курсът е предназначен за държавни служители на длъжност „Разследващ полицай”. Целта
на курса е задълбочаване на професионалната квалификация и получаване на специфични
знания и умения, засягащи ефективното изпълнение на длъжностните им задължения при
разследване на престъпления, с участие на малолетни и непълнолетни лица. Състои се от 5
учебни модула: Наказателноправни аспекти на непълнолетните; Международни стандарти и
добри практики за разпит на деца; Възможности за разпит на деца по българския НПК;
Психологични подходи при водене на разпит на малолетни и непълнолетни лица;
Междуинституционално взаимодействие при случаи на деца извършили, пострадали или
свидетели на престъпление.
През 2013 г. стартира проект на МВР на тема “Укрепване на капацитета на
разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването”,
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. В част от
обучителните модули, чието изпълнение започна през ноември 2014 г., е включена темата за
провеждане на разследвания на престъпления с участието на непълнолетни. До момента са
проведени шест обучения в София и две във Велико Търново, с участието на общо 240
разследващи полицаи.
Резултат и ефект: Целевите стойности, насочени към постигане на заложения ефект
– повишаване квалификацията на полицейските служители за работа с деца, са изпълнени.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В УЯЗВИМО
ПОЛОЖЕНИЕ В ИНСТИТУЦИИ, С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА-МИГРАНТИ,
ОТ
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА, ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА В
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
Оперативна цел: 3.1. Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в
условия на междуинституционално сътрудничество
Дейност: 3.1.1. Подготовка на предложения за промени в Наказателнопроцесуалния кодекс относно процедурата по разпит на малолетен и непълнолетен
свидетел и пострадал от престъпление
Описание на постигнатото: Във връзка с продължаващата работа за
усъвършенстване на българското законодателството по отношение гарантиране правата на
малолетни и непълнолетни лица, участващи в правни процедури като свидетели,
пострадали, заподозрени, обвиняеми, подсъдими или осъдени в пълно съответствие с
Конвенцията на ООН за правата на детето, Министерството на правосъдието, продължава
изпълнението на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната
система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българошвейцарската програма за сътрудничество.
Разработването на нова правна и регулаторна рамка в областта на правосъдието за
детето предвижда промени в някои основни нормативни актове, а именно: – Наказателния
кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на Вътрешните
работи, Закона за правната помощ и др., вкл. изготвяне на проект на закон, който да създаде
нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца в конфликт със
закона.
Приетият през м. март 2013 г. от НС Закон за изменение и допълнение на Закона за
правна помощ, беше последван от изготвянето на проект на нов Наказателен кодекс, със
специална глава единадесета „Особени правила за наказателната отговорност на
непълнолетните”. На 15.01.2014 г. проектът беше одобрен на заседание на МС и внесен в
Парламента.
През 2014 г. в Министерство на правосъдието се създаде междуведомствена работна
група, която до края на месец април 2015 г. трябваше да изготви Закон за изменение и
допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс, в съответствие с Конвенцията на ООН
за правата на детето, Общите коментари на Комитета по правата на детето, като и с глава 4
от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета. Към настоящия
момент дейността на работната група продължава.
Резултат и ефект: Заложените целеви стойности за изминалата година, които са
насочени към постепенно постигане на желания ефект – реформиране на системата за
предотвратяване и противодействие на поведението на децата в конфликт със закона, при
съобразяване с действащите за България международни правни стандарти чрез подготвяне
на ЗИД на НПК, са частично изпълнени.
Дейност: 3.1.2. Изготвяне на доклад до министъра на правосъдието за
необходимостта от специален закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и
противодействие на поведение на децата в конфликт със закона
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Описание на постигнатото: През изминалата година в Министерство на
правосъдието бе създаден Кризисен щаб за детско правосъдие с активното участие на
УНИЦЕФ, Международна социална служба, Национална мрежа за децата, Български
хелзинкски комитет, Институт за социални дейности и практики и други неправителствени
организации. Целта на Кризисния щаб беше да се набележат основните предизвикателства
пред реформата в областта на младежкото правосъдие и спешните стъпки, които следва да
се предприемат. В резултат на дейността на Кризисния щаб, започнала през 2014 г., през
март 2015 г. беше приет документ „Мерки за реформа на системата за детско правосъдие“.
Необходима е промяна чрез приемането на специален закон за детско правосъдие, който да
обхваща всички въпроси относно ненавършилите пълнолетие лица, които са в конфликт със
закона. Това ще бъде ключова стъпка в процеса на реформа на системата за детско
правосъдие, защото такъв закон би позволил в най-пълна степен създаването на система за
детско правосъдие, която почива на българските традиции и добрия международен опит,
като в същото време съответства на стандартите в областта на детското правосъдие.
Към настоящия момент в Министерство на правосъдието вече се работи по
изготвянето на проект на Закон за детско правосъдие.
Резултат и ефект: Целевите стойности за Подготвяне на доклад до министъра на
правосъдието за необходимостта от специален Закон за децата в конфликт са изпълнени
чрез изработения и приет документ „Мерки за реформа на системата за детско правосъдие“.
VI. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА
ДЪЛГОСРОЧНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКИ
Оперативна цел: 1.1 Включване на децата в обучителни модули, свързани с правото
им на изразяване на мнение по различни теми
Дейност: 1.1.1. Участие на юношите от клубовете на обучители на връстници в
процесите на вземане на решения по отношение на предоставяните услуги за достигане
до младите хора в риск по подхода „Връстници обучават връстници”
Описание на постигнатото: МКБППМН са реализирали над 100 бр. местни
кампании и инициативи за превенция на ХИВ, планирани с участието на младите хора.
Резултат и ефект: Превенция на рискови сексуални поведения чрез овластяване на
децата.
Дейност: 1.1.2. Разработаване на обучителни програми с различни модули за
обучение на деца-бежанци с включване на децата
Описание на постигнатото: Организиране на обучение за деца, търсещи и получили
закрила на територията на Интеграционните центрове за бежанци, включителрно и беседи
по здравно образование за децата.
Резултат и ефект: Придобиване на нови езикови умения, свързани със здравни
проблеми.
Дейност: 1.1.3. Пилотиране на проекти, насърчаващи директното детско участие
в развиването на услуги, предназначени за тях
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Описание на постигнатото: Проектът “Подкрепа за гласа на детето в европейското
общество чрез национални телефонни линии за деца 116 111” касае интегрирането на
детската гледна точка в работата на детските линии в България, Румъния, Полша, Чехия и
Словакия и ще се изпълнява до ноември 2014 г. Общата цел на проекта е да създаде условия
детските телефонни линии в 5 държави-членки на ЕС да чуят гласа на детето като
разработят и приложат методология за детско участие в оценката на работата на детските
линии. Проектът цели:
1.
Участие на децата в развиването на услуги, предоставяни на детските телефонни
линии, с цел овластяване на децата за активно участие по въпроси, които ги касаят;
2.
Повишаване на капацитета на персонала на телефонните линии за деца чрез обмяна
на добри практики, работни посещения и обучения;
3.
Подобряване на капацитета на системата за закрила на детето да реагира на
проблемите на децата, идентифицирани на телефонните линии за деца.
Осъществяват се дейности за популяризиране на актуалните проблеми на децата в
Европейското общество.
Създадена е Фокус група от 15 участника на възраст от 11 до 17 години, чиято цел е
да бъде изразена детската гледна точка и да се подпомогне развиването на Националната
телефонна линия за деца 116 111 в България. Групата даде пространство на децата да
участват в промяната на националната телефонна линия за деца в България, като помогнат
на професионалистите да чуят и разберат мислите и предложенията им, касаещи оценката и
подобряването на работата на линията.
През 2014 г. беше изработена Методология за гарантиране на детско участие в
развиването на услуги, предоставяни на националните телефонни линии за деца 116 111 в
България, Румъния, Полша и Словакия.
Резултат и ефект: Заложените целеви стойности за изминалата година са:20 деца,
овластени да участват в развиването на услуги, предназначени за тях, 15 деца на възраст от
11 до 17 години участваха в група с цел да изразят своята гледна точка по различни въпроси,
свързани с работата на линията.
VІI. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Оперативна цел: 1.1. Създаване на условия и възможности за участие в безплатни
занимания с физически упражнения и спорт
Дейност: 1.1.1. Реализиране на Програма „Спорт за деца с увреждания и деца в
риск”
Описание на постигнатото: По програмата на ММС „Спорт за деца с увреждания и
деца в риск”,в направление „Обучение по вид спорт за деца с увреждания” са обхванати
517дeца с увреждания.С одобрени проекти по програмата работиха 21 спорни организации
от 12 населени места в страната по спортовете: голбал, лека атлетика, шахмат, тенис на
маса, тенис, баскетбол с инвалидни колички, плуване, спортни танци, борба, спортно
ориентиране, стрелба, конен спорт, колоездене, адаптирано плуване, шоудан, настолни игри,
автомоделни спортове.
В направление ”Начално обучение по вид спорт и спортни занимания за деца в риск” са
обхванати 761 деца в риск.С одобрени проекти по програмата работиха 18 спорни
организации от 11 населени места в страната по спортовете: лека атлетика, шахмат, тенис
на маса, тенис, баскетбол, борба, аеробатика, уиндсърф, кану-каяк, спортно ориентиране,
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стрелба, кикбокс, баскетбол, футбол , автомоделни спортове.В изпълнение на индикаторите
по заложената дейност са 38 одобрени проекта, в които са обхванати 1 278 деца.
Резултат и ефект: Целевите стойности са изпълнени почти 100%, с което се
осигурява възможност за подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата
и утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта.
Дейност: 1.1.2. Изпълнение на Програма „Спорт за деца в свободното време”
Описание на постигнатото: По програмата на ММС „Спорт за децата в свободното
време” са одобрени, финансирани и реализирани 203 проекта на спортни клубове но
територията на 67 населени места в страната по 48 вида спорт, по които се обучени 11 000
деца.
Резултат и ефект: Целевите стойности са изпълнени почти 100%, с което се
осигурява възможност за подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата
и утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта.
Дейност: 1.1.3. Продължаване на изпълнението на програма „Стани шампион”
Описание на постигнатото: 17 деца от ДДЛРГ, продължават спортни занимания и
образование в спортните училища и получават стипендии в размер на 90 лв. на месец.
Резултат и ефект: С 12 са по-малко децата от ДДЛРГ, продължаващи спортни
занимания и образование в спортните училища, които получават и месечни стипендии в
сравнение с предходната година и заложените целеви индикатори.
Дейност: 1.1.4. Програма „Младежта в действие” и „Национална програма за
младежта”
Описание на постигнатото: Обучени са 20 млади доброволци за работа с млади
хора в неравностойно положение от 6-то помощно уцилище в гр. София с цел социализация
и интеграция чрез спорт.Обучени са 25 млади доброволци за работа чрез различните форми
на двигателната активност за интеграция и социално включване на 30 младежи в
неравностойно положение от 199 СОУ в гр. София; 30 млади хора в риск от СУПЦ „Княз
Борис І“ в гр. София и 10 младежи с извършени трансплантации от „Асоциация за
трансплантирани и оперирани „Бъдеще за всички“. Проведена кръгла маса за превенцията
на зависимостите.
Резултат и ефект: Според заложените целеви стойности, са проведени през
отчетната година 5 инициативи, които са довели до подобряване на здравословния начин на
живот.
Оперативна цел: 1.2. Насърчаване изявата на децата с изявени дарби
Дейност: 1.2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на децата с
изявени дарби от държавните спортни училища и училищата към МК.
Описание на постигнатото: Брой обхванати деца от мерките, предоставени от
всички министерства и общините са: 928 стипендии и 21 еднократно финансово
подпомагане – общо 949.
65

В изпълнение на дейността са осигурени възможности на всички ученици от
държавни и общински училища и на децата със СОП, класирани на първо, второ или трето
място на конкурси, олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта,
заявени в разделите на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби, да
придобият право на едногодишна стипендия и на еднократно финансово подпомагане по
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
Обхванати са 74 деца от държавни училища към МОН и повече от 600 деца от общински
училища. Над 90 % от децата, подали през 2014 г. документи за стипендия, са придобили
право на едногодишна стипендия в размер на 135 лв. месечно или еднократно финансово
подпомагане в размер до 195 лв.
Резултат и ефект: От МК, МОН, МЗХ, ММС и общините са предоставени стипендии
и еднократно финаносово подпомагане на 949 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 децата с изявени дарби през 2014 г. Всички деца, които
са имали право на стипендии и еднократно финансово подпомагане, са ги получили.
Повишен е броят на децата, участващи в дейностите по Програмата, с което се дава подобра възможност за реализиране на децата с изявени дарби.
Оперативна цел: 1.3. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за
свободното време
Дейност: 1.3.1. Насърчаване на 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, концерти, експозиции, конкурси и фестивали за деца
Описание на постигнатото: Насърчаването на участието на всички деца в културни
дейности и дейности за свободното време, които се осъществява чрез мрежата от държаните
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 изкуства, специално създадени и подкрепени чрез проекти на Министерство на културата
спектакли за деца – от държавните театри, куклени театри, оперно-филхармонични
дружества и симфониети, подкрепа на конкурси и фестивали за деца. Броят на децата, които
са посетили спектакли и експозиции е нараснал, също така е нараснал броят на
реализираните проекти.
Осигурен е достъп с билети на преференциални цени за 1 090 290 деца, безплатен
достъп на 492 008 деца до спектакли, концерти и музейни експозиции, подкрепени и
реализирани от културните институти 10 218 проекти, спектакли, концерти, експозиции за
деца, проведени 290 конкурси и фестивали за деца, 113 проекта са подкрепени финансово на
конкурсен принцип от МК, Национален фонд „Култура” и Изпълнителна агенция
„Национален филмов център”.
От МКБППМН на основата на резултатите от проведено национално представително
изследване на ЦКБППМН по проблемите на свободното време всички местни комисии са
организирали съответни дейности в общините за гарантиране на достъп на всички деца до
културни дейности и дейности за свободното време съвместно с общинските ръководства,
местните органи по образованието, културата, спортни организации и НПО.
Резултат и ефект: Целевите стойности за дейността през годината са изпълнени, с
което се допринася за равнопоставеност на децата при достъпа до културни дейности и
дейности за свободното време, които са стойностни и представящи сериозен творчески
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продукт, възпитание на зрители и бъдещи творци. Насърчаване посещението на всички деца
в културни дейности и дейности за свободното време.
Дейност: 1.3.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта
на изкуството – извънкласни дейности в училища и обслужващи звена, школи,
състави, клубове, курсове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, образователни
проекти в културните институти
Описание на постигнатото: Чрез Националния календар за извънучилищните
дейности на МОН в направленията наука, техника, изкуства и спорт и чрез Националния
спортен календар на МОН се предоставя възможност за изява на способностите и
дарованията на децата и учениците. През учебната 2013/2014 година от Националния
календар за извънучилищните дейности на МОН са проведени 85 международни и
национални прояви в направленията: „Наука и техника”, „Изкуство” и „Спорт”.През
учебната 2013/2014 година от Националния спортен календар на МОН са проведени 26
международни и национални прояви.
Осъществена е Националната програма „Училището – територия на учениците” за
2014 година, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.
През 2014 г. продължава изпълнението на дейностите по проект „Да направим училището
привлекателно за младите хора – УСПЕХ”, който се осъществява по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Учениците могат да избират различни форми на извънкласни и
извънучилищни дейности.Дейностите по проект УСПЕХ са насочени към конкретна целева
група и имат следните 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 в 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;
- ограничаване на броя на преждевременно отпадащите от образователната система и на
броя на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
С оглед на необходимостта от своевременно оповестяване на възможностите за летен
отдих на учениците, „Ваканционна програма – 2014” 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.
Проведени са всички прояви от НКИД за 2014 г. – 7 международни и 78 национални.
Проведени са всички прояви от НСК за 2014 г. – 8 международни и 18 национални, в които
са взели участие 99 279 ученици.
По проект УСПЕХ за четвъртата година са се включили 1303 училища, 15 709 групи,
185 325 ученици, а общо за четирите години са се включили: 702 824 ученици, разпределени
в 59 271 групи.
По Национална програма за 2014 г. са финансирани 93 проектни предложения в
рамките на 800 000 лв.
От МК, държавни културни институти се насърчава участието на всички деца в
извънкласна дейност към училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци,
в това число в мрежата на читалищата и културните институти. Броят на участвалите деца е
нараснал, също така е увеличен броят на съществуващите извънкласни и извънучилищни
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дейности в училищата по изкуствата и културните институти. В културните институти –
театри, оперно-филхармонични дружества, музеи, галерии, училища по изкуствата са
функционирали през 2014 г. 1703 форми на извънкласни и извънучилищни дейности –
курсове, кръжоци, школи, студии; от държавните културни институти са проведени 2335
броя образователни програми за деца, образователни концерти и лектории.
Резултат и ефект: Целевите стойности за повишаване на броя на обхванатите деца в
извънкласна дейности и на образователните проекти за деца са изпълнени, което допринася
за повишаване на броя на обхванатите деца в извънкласна дейност в училище и
обслужващите звена, школи, състави, клубове и кръжоци, образователни проекти в
културните институти, което има водеща роля при възпитанието на зрители и бъдещи
творци.
Дейност: 1.3.3. Създаване на културен афиш за децата бежанци
Описание на постигнатото: Ежедневни занимания с деца, търсещи международна
закрила в Клуба по живопис към ИЦ на ДАБ при МС.
Резултат и ефект: Създадена е възможност за междукултурен обмен и по-лесна
интеграция
VІІI. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Оперативна цел: 1.1. Повишаване на капацитета на системата за закрила на децата
Дейност: 1.1.1. Методическа подкрепа и супервизия на работата на органите по
закрила на детето
Описание на постигнатото: В изпълнение на правомощието на председателя на
ДАЗД по чл.17а, т.3 от Закона за закрила на детето, експерти на ДАЗД осъществяват
методическа подкрепа на отделите за закрила на детето към АСП относно спазване правата
на децата и дават методически указания на социалните работници за работа по конкретни
случаи на деца в риск. Голяма част от практическата работа по тази дейност на ДАЗД се
осъществява на момента, на база телефонно запитване по конкретен казус. Съществена част
от общия брой случаи, в които е оказана методическа подкрепа, касае случаи на
непридружени деца-чужди граждани, търсещи или получили международна закрила на
територията на Р България. Съдействие от експертите на ДАЗД търсят представители на
всички ангажирани по проблема институции – отдели за закрила на детето, експерти от
Агенцията за социално подпомагане, служители на МВР, Държавна агенция за бежанците.
Експертите, работещи приоритетно с тази целева група, координират дейностите по
осигуряване на правата на децата чужденци, търсещи или получили международна закрила
на българска територия. Много често се дават указания на социалните работници за работа
по конкретни случаи или за прилагане на регламентираните законови механизми за защита
на правата и интересите на тези деца.
Друг съществен момент в изпълнението на ази дейност е работата на експертите на
ДАЗД по постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца. За
периода е проследена работата по всички сигнали за деца в риск, подадени от НТЛД до
ДСП/АСП, като при част от случаите са дадени методически указания на ОЗД при ДСП по
телефона. За отчетния период са дадени 12 писмени методически указания до ОЗД/ДСП за
работата по случаи от НТЛД.
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Предоставена е методическа подкрепа и е извършена работа по 9 случая, свързани с
безопасността на децата в интернет.
Във връзка поставени въпроси от АСП са дадени писмени методически насоки за
работата по международни случаи на деца и осиновяването им в чужбина.
През отчетния период бе подкрепена работата на специалистите от ОЗД/ДСП в
София-град, социални услуги, училища и детски заведения на територията на столицата, на
12 мултидисциплинарни екипни срещи за обсъждане на 15 случая на деца в риск.
Проведени са 5 мултидисциплинарни екипни срещи в ОЗД към ДСП, дадени са
насоки във връзка с работата на отделите по 6 проблемни случая на деца в риск от
неглижиране, в риск от сексуално насилие, жертва на родителски конфликт и деца бежанци.
Чрез участие в 3 мултидисциплинарни екипни срещи по случаи на деца в риск е
подкрепена работата на екипите на 2 социални услуги за деца в гр. София – Кризисен
център и Центъра за възстановяване, консултиране и психотерапия на фондация „Асоциация
Анимус”. Обсъдени са 3 случая - за дете чужд-гражданин избягало от семейството на майка
си, осиновено дете с проблемно поведение и застрашено да отпадне от училище и дете,
жертва на родителски конфликт, като са изведени мерки за подобряване на комуникацията
между партниращите институции в работата по случаите.
Експерти на ДАЗД участваха в 3 мултидисциплинарни екипни срещи в столични
училища / 23 СОУ и 4 ОУ / по 5 случая на деца с проблемно поведение и в риск да отпаднат
от училище. Оказана е методическа подкрепа на Обединено детско заведение № 90 – филиал
във връзка с възникнали различия между изискванията на майката (осиновила две деца) и
методите за възпитание на децата, както и организацията на възпитателно – образователния
процес в ОДЗ.
Със супервизията се цели основно да бъде оказана професионална подкрепа на
отделите за закрила на детето към АСП, като се изведат проблемите и затрудненията в
директната работа с клиентите и се предложат иновативни решения за алтернативна дейност
при решаване не само на представените случаи, но и за бъдещата социална работа. През
2014 г. са провеждани единствено супервизии по заявка. Супервизиите са по заявка на
МТСП и АСП. Само една от тях е по самосезиране. Организирани са и проведени
супервизии на 4 бр. ОЗД/ДСП в страната. В супервизиите са участвали 24 служители от
ОЗД/ДСП, в това число 2-ма директори и 4-ма началници на отдели. С екипите на 4-те ОЗД
са проведени 9 супервизии, като са представени и обсъдени 20 случаи на деца в риск, по
които социалните работници имат затруднения. Случаите са основно за деца от семейства с
две и повече деца. Обсъдени са и проблемите, които срещат отделите за закрила на детето в
цялостната си дейност. По отношение на проблемите и трудностите при реализирането на
мерки за закрила, характерът на преобладаващата част от представените случаи е
комплексен. Въпреки това случаите могат да бъдат диференцирани на базата на основен
риск за детето или предприета мярка за закрила. По този показател представените случаи
могат да бъдат разделени на: случаи на деца в риск от неглижиране в семейна среда (11);
случаи на деца, жертви или застрашени от насилие в семейна среда (7); случаи на деца,
жертва на родителски конфликти (1); осиновени деца (1).В хода на супервизиите са дадени
конкретни препоръки към отделите за закрила на детето за предприемане на действия с цел
разрешаване на случаите в най-добрия интерес на децата.През отчетния период от експерти
на ДАЗД са проведени 2 супервизии по заявка от доставчици на социални услуги за деца.
Резултат и ефект: Подобряване на професионалното самочувствие и подкрепа.
Дейност: 1.1.2. Разработен стандарт за качество на работата с деца и семейства в
социалната сфера
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Описание на постигнатото: Съгласно споразумение за партньорство между
фондация „Сийдър” и ДАЗД, в изпълнение на проект „Заедно за промяна: Застъпничество за
по-качествен живот в социалните услуги”, са проучени практиките на функциониране и
оценка на качеството на социалните услуги в Исландия.
Резултат и ефект: През отчетния период няма разработен стандарт и
инструментариум за оценка на качеството на социалните услуги, изпълнена е само част от
дейността .
Оперативна цел: 1.2. Адекватно представяне на политиката на България в областта на
насърчаването и защитата на правата на детето
Дейност: 1.2.1. Сътрудничество с Комитета по правата на детето и др.
международни мониторингови механизми в областта на правата на човека по въпроси,
свързани с насърчаването и защитата на правата на детето
Описание на постигнатото: Сътрудничество със структурите на ЕС.Изготвен и
предаден консолидиран ІІІ, ІV и V национален доклад по Конвенцията за правата на детето.
Участие в изготвянето на Втория национален доклад по Универсалния периодичен
преглед по правата на човека, на редовния доклад по Конвенция 182 на МОТ, и на първия
национален доклад по Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Оказано съдействие при изготвянето на отговори на българската страна по
въпросници на СПЧ на ООН, Съвета на Европа, Агенцията на ЕС за основните права (ФРА),
в областта на правата на детето.
В ролята си на контактна точка, ДАЗД предостави информация по следните въпроси:
- Общ и тематичен въпросник за първия мониторингов кръг по Конвенцията на
Съвета на Европа срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие над деца.
Въпросниците са качени на сайта на Съвета на Европа;
- въпросник за най-добрия интерес на детето;
- въпросник по темата за безопасен интернет;
- въпросник за системата за закрила на детето на ФРА;
- въпросник за годишния доклад по правата на човека на ФРА в частта по правата на
детето;
- въпросник за изследване на младежите, които не учат, не работят и не се обучават;
- годишната програма на ФРА;
-въпросник от Секретариата на Върховния комисар по правата на човека за
държавния бюджет и правата на децата;
- въпросник във връзка с изготвянето на годишния политически на доклад на
Европейската миграционна мрежа за 2014 г.
Извършена бе верификация на международни изследвания, свързани с:
- системата за закрила на детето, изследване на ФРА;
- изследването на ЕС за деца, въвлечени в съдебни процедури, включително и
индикатори;
- насоки за настойничество в случаи на трафик и сравнителен анализ на системите за
настойничество, изследвания на ФРА.
Бе поет ангажимент за участие на представител на ДАЗД в Комитета Ланцароте,
което дава по-широк поглед върху проблематиката на сексуалната експлоатация и насилие
над деца.
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На регионална среща в Румъния, българската страна подкрепи решението за
създаване на Регионален механизъм по правата на детето в рамките на Организацията на
Черноморското икономическо сътрудничество.
В рамките на Националния координационен механизъм по правата на детето,
председателят на ДАЗД предложи на обсъждане номинация на българска кандидатура пред
Комитета по правата на детето, за периода 2016-2018 г.
Направено беше изказване в Панела за Ускоряване на усилията в световен мащаб за
спиране насилието срещу деца, във връзка с отбелязването на 25-та годишнина от
приемането на Конвенцията за правата на детето.
Българската страна се включи като съавтор към съвместното изказване относно
„Засилване на усилията за премахване на детските, ранните и насилствените браковете“ по
т. 3 от дневния ред на 27-та сесия на СПЧ.
Подкрепени бяха резолюциите относно предотвратима смъртност на деца под 5годишна възраст и по правата на децата.
Своевременно бяха изготвяни становища по въпроси на правата на детето, включени
в дневния ред на различни международни организации, семинари и конференции.
Активно участие бе взето в процеса по окончателно редактиране и оформяне на
консолидирания ІІІ, ІV и V национален доклад по Конвенцията за правата на детето.
С особено внимание бяха следените въпросите, свързани със защита правата на
децата-бежанци.
Резултат и ефект: Ефективно прилагане на Конвенцията за правата на детето и др.
международноправни инструменти в областта на правата на човека. Осигуряване на добра
координация между институциите и своевременно изготвяне на становища и отговори.
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