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Новини от офиса 
 на НМД 

 

В петък 26 ноември 2010 беше проведена среща с зам. 
Министър Красимир Попов, който е директор на 
Оперативната програма развитие на човешките ресурси 
(ОПРЧР). На срещата присъстваха: Георги Богданов НМД, 
Руми Кралева – „Общество за всички”, Весела Банова - „Дете 
и пространство”, Дашенка Ташкова и Наталия Михайлова от 
ФИЦЕ – България. Срещата премина изключително 
ползотворно, като бяха поставени едни от най-наболелите 
въпроси свързани с кандидатстването, управлението и 
отчитането на средствата по ОПРЧР.  Можете да видите 
предоставеното писмо, изработено от работната група, което 
беше депозирано в МТСП и което беше основата на 
дискусията. Ето и някои от основните решения: 

1. Поставяне на вниманието на всички междинни 
звена за ролята на местните координатори при 
извършваните проверки по проектите. На едно от 
следващите работни заседания в средата на 
декември ние от НМД ще участваме със своя 
презентация пред служителите на междинните 
звена.  

2. По поставения въпрос за прекомерната и 
необосновано изисквана отчетна документация - 
копирането на три и повече копия от финансовите и 
технически отчети беше решено да се търси 
възможност за електронно отчитане на 
документите. 

3. Беше направена остра забележка за изостаналите 
срокове по верификацията на отчетите и промяната 
на договорите към ръководителите на междинните 
звена. 

4. За новите схеми по ОПРЧР ще бъде предприета 
практиката да се обявяват предварително Насоките 
за кандидатстване, така че да има възможност за 
предварителна реакция. 

5. Промяна на Решение 592/6 август 2010 на 
Министерски съвет, като се включи и ОПРЧР, 
където и НПО да имат възможност за 35% авансово 
плащане по своите проекти. В тази посока ние от 
НМД ще започнем действия за промяна на това 
решение. 

6. Отработени мерки и социални услуги, като 
„Домашен помощник и социален асистент” които са 
отработени и доказали своята ефективност да 
преминат на държавно финансиране. 

7. Беше препоръчано от страна на К. Попов  НМД, 
заедно с междинното звено на МОМН и 
политическия кабинет на МОМН да разработят 
операции за здравно образование и гражданско 
образование.  

8. Преглед на регламентите и вътрешното 
законодателство по отношение на конфликта на 
интереси, административните разходи и пр., така че 
да се опростят механизмите в тази посока и да 
станат по-ефективни.   

Цялото становище на НМД можете да видите тук.  
 
 

 На 1 декември Михаил Стефанов ще вземе участие в 
дискусия „Е-Детство: Изследване и законодателна рамка за 
онлайн закрила на деца”, организирана от Национален 
център за безопасен Интернет (Фондация "Приложни 
изследвания и комуникации"). Срещата планира две 
дискусионни кръгли маси: законодателни промени в 
светлината на новата Директива на ЕК за защита на децата 
от сексуална експлоатация и методики на изследване на 
поведението на непълнолетни в Интернет, които да дават по-
близка до реалната картина и тенденциите. 

 

 

 

 На 19 ноември Дани Колева се срещна с Калина 
Бозева, Междуетническа инициатива за човешки права и 
инициатор на кампания „Чуй гражданите”, която остави в 
офиса на НМД окончателните брошури на Бялата книга. 
НМД е част от секретариата на кампанията, като проектът 
на бяла книга ясно дефинира децата като граждани, които 
имат право да изразяват възгледи по всички въпроси, които 
ги засягат, а не като „обект” на политиките на институциите. 
На срещата се обсъдиха комуникацията с държавните 
институции по кампанията и следващите стъпки за 
включване на темата в политическия дневен ред на 
правителството и нормативни промени в съществуващото 
законодателство.  
 

 На 26 ноември Михаил Стефанов участва в 
международна конференция на тема „Нови медии, нови 
наркотици, нови зависимости”. Конференцията 
представлява заключително събитие по проект 
„Пристрастен към живота – международна информационна 
кампания за превенция и намаляване рисковете, свързани 
с употребата на амфетамини”. Събитието беше насочено 
към тенденцията за увеличаване на употребата на 
синтетични наркотици като амфетамините, ролята на 
медиите при отразяване на проблема и добри европейски 
практики за справяне с него. Участваха представители на 
ООН, Министерство на правосъдието, Национален център 
по наркомании, Медийна организация за Югоизточна 
Европа, вестник „Гардиън”, представители на НПО от 
Испания, Франция, Унгария, Македония, Германия, 
Словакия и България, както и здравни и социални 
журналисти. 
 

 Национална мрежа за децата подкрепи кампанията 
„Инфогласност” за защита на правата на родилките в 
България с писмо до министъра на здравеопазването 
Стефан Константинов.  Кампанията е организирана от 
сдружение „Естествено” и неформалната група Родилница. 
Основна тема на кампанията е документът "Информирано 
съгласие" и законовите несъответствия, които той в 
момента носи по начина, по който се предоставя на 
пациентите и в частност на родилките. Повече информация 
за кампанията можете да намерите тук.  
 

 На 29.11.2010 г. от МТСП ни информираха, че 
срокът за разработване на новата нормативна уредба в 
областта на подкрепата за децата и семейството е 
продължен със заповед на министър Младенов до 30 април 
2011 г. 
 

 На 1 декември представители на НМД ще участват 
в работна среща със зам. министър на МТСП Валентина 
Симеонова относно реформата в системата за децата и 
семействата. 
 
 

 От 7-9 декември Георги Богданов е на работно 
посещение в Брюксел по въпросите социалното включване 
и недискриминацията.  
 

 По молба на Еurochild, НМД подготви кратка 
обратна връзка за процеса на деинституционализация у 
нас. Ключов момент от представянето е необходимостта от 
подобряване разбирането за деинституционализация и 
начина, по който тя се осъществява в България. Според 
НМД деинституционализацията е не просто развиването на 
превантивни и алтернативни услуги в тесен смисъл, а 
процес, който трябва да се фокусира върху правата и 
интересите на всяко едно дете и задължително трябва да 
включва промени в политиките и практиките на ниво 
семейна политика, реален достъп до универсални услуги, 
приобщаващо образование и т.н. По време на обучението, 
колегите от Еurochild популяризираха и доклада на мрежата 
от края на юни за ситуацията с правата на децата у нас и 
нашите препоръки. 
 
 
 

 

 

http://nmd.bg/2010/11/civil_/
http://www.estestveno.com/sites/estestveno.com/files/InfoConsent_web.pdf


 
 
 

Новини  

от членовете и от 

други организации 

 
Представители на Обществен съвет по 

образованието в община Гоце Делчев заминават на 
едноседмично обучение в ирландския град Корк. 
Обучението ще се проведе в периода 24-30 ноември 2010 г. 
и в него ще вземат участие представители на десет 
европейски страни. Международния обучителен курс 
"Глобал" има за цел да обедини глобалното мислене за 
осъществяването на конкретни идеи в държавите, от които 
идват участниците. Включени са теми свързани с 
климатичните промени, миграциите, мултимедийни и 
социални мрежи, улични изкуства и редица други. Целта на 
учaстниците от Обществения съвет по образование в 
община Гоце Делчев е да обменят опит и да почерпят нови 
идеи в международна среда, както и да се научат как да 
бъдат по-активни в обществото по теми, които пряко 
засягат  дейността на организацията. 
 

 
25.11 - 10.12 са обявени за дни на активност срещу 
насилието. Сдружение „Самаряни” създадоха  Дневника 
"Искам да разкажа..." , който може да откриете на следния 
адрес : www.samaritans.bg/dnevnik. 
 

На 4 декември, събота, от 17 часа в Червената 
къща ще се проведе дискусия в Център за култура и дебат 
"Червената къща" на тема "Различните семейства": Дебат 
за семейството и хомосексуалните, бисексуалните и 
транссексуалните. Защо създаваме семейства? Дали 
семейството, в което родителите са от различен пол, е 
единственият модел? Ако има алтернативни модели – в 
какво се състоят те? Могат ли алтернативните семейства 
да осигурят сигурна среда, в която детето да израсне 
здраво и обичано? Какво е да си ЛГБТ родител и какво – 
родител на ЛГБТ човек? 
 

Млади политически лидери ще подкрепят децата от 
домовете 

 
Българското училище за политика и Бонита Тръст 

започват работа по нова инициатива „Млади лидери в 
подкрепа на социалната интеграция на децата от 
домовете". Двугодишният проект ще бъде финансиран от 
базирания в Гибралтар независим благотворителен тръст и 
ще се съфинансира чрез поредица от благотворителни 
събития, организирани от Българско училище за 
политика. Тази нова за България инициатива ще подкрепи 
деца от три социални дома в градовете Велинград и Стара 
Загора и в с. Видраре. 
 

 
Форум по въпросите на ромската жена събира участници от 

България, Румъния и Гърция 
 

Международна конференция „Политики за 
овластяване на ромската жена” се проведе на 29 ноември в 
гр. София, хотел „Дедеман Принцес”, зала „Европа”. 

По време на форума участниците ще дискутират 
основните изводи от проведеното проучване на семейните 
нагласи в ромска общност, както и от организираните 
кампании в трите държави за превенция на ранните 
бракове.  

 
 
 

 
 
 

МОМН работи за укрепване на връзката между 
образованието и пазара на труда 

 
С последователни планирани усилия и с 

възстановяване на връзката между държавните институции и 
бизнеса, кризата в образованието може да се преодолее, 
смята министърът. Според него предстои още много работа и 
по укрепването на връзката между образователното 
съдържание на всички нива в системата и конкурентните 
изисквания на пазара на труда. Ранното отпадане на децата 
от училище е един от основните проблеми пред българското 
образование, според министър Игнатов. Именно за превенция 
на ранното отпадане от училище беше въведена 
задължителната предучилищна подготовка на 5-годишните 
деца, подчерта той и посочи, че в детските градини има много 
деца, за които българският език не е майчин. „След това те 
отиват в училище, а не могат да комуникират на български. 
Това създава предпоставка тези деца да отпаднат рано от 
училище. Проектът цели да бъде намален броят на ранно 
отпадналите”, обясни Сергей Игнатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

С изпълнението на пет проекта ще бъде реализирана 
Националната стратегия за деинституционализация на 

децата в България 
 

Правителството прие План за действие за 
изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България”. 
Документът има за цел да конкретизира дейностите, 
задачите, отговорностите и ресурсите за изпълнение на 
приетата от Министерския съвет в началото на годината 
стратегия. Заложените в плана дейности са насочени към 
изграждане на редица нови социални услуги и подобряване 
на механизмите за осигуряване на тяхната устойчивост, както 
и ефикасно използване на ресурсите, което да позволи 
поетапното закриване на съществуващите специализирани 
институции. 

Планът за действие включва разработването и 
изпълнението на пет проекта: за деинституционализация на 
децата от домовете за деца с увреждания, за 
деинституционализация на децата от домовете за медико-
социални грижи, за деинституционализация на децата от 
домовете за деца, лишени от родителски грижи, за развитие 
на приемната грижа и за кариерно развитие на социалните 
работници. 

С реализирането на плана се цели да се разработи 
система от социални услуги в общността на територията на 
цялата страна, които да заменят институционалния тип грижа 
за деца, в резултат на което да се закрият специализираните 
институции от класически тип, като се гарантира 
реинтеграцията или осигуряването за всяко дете на 
настаняване в семейна среда или в социална услуга от 
резидентен тип. Предвижда се разработването на правната и 
регулаторна рамка, необходима за подкрепа на процеса на 
деинституционализация и подобряването на ефективността 
на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства. 

Планираните проекти ще бъдат реализирани основно 
със средства от Структурните фондове на Европейския съюз. 
 

Институции и деца в 
България 

http://www.samaritans.bg/dnevnik
http://www.ngobg.info/bg/messages/1094-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%25D
http://www.ngobg.info/bg/messages/1094-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%25D
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=336
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=336
http://www.mon.bg/news-home/2009/10-11-27_bif.html
http://www.mon.bg/news-home/2009/10-11-27_bif.html
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1683&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1683&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1683&catid=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

 
 

Лекарите в родилните домове подават 80% от сигналите за 
изоставяне на бебета 

 

80% от сигналите за изоставяне на бебета идват от 
лекарите в родилните отделения на болниците. Това показват 
данните на Министерство на здравеопазването, съобщиха от 
пресцентъра на министерството. През миналата година 943 
новородени са постъпили в 32-та дома за деца до три години 
(ДМСГД) от родилни отделения. Общо в тях са били 
настанени 2334 малчугани. Най-честите причини за 
изоставянето на децата са бедност, самотни родители, 
многодетни семейства, насилие в семейството. 

 

Увеличиха парите за образование 

С 40 милиона лева бяха увеличени средствата за 
образование в бюджет 2011. Това реши парламентарната 
комисия по бюджет и финанси на второ четене, съобщава 
БНР. 

От тях 22 069 400 лева са предвидени за висше 
образование, а останалите са за системата на средното 
образование, каза заместник-министърът на финансите 
Владислав Горанов. Според КНСБ това ще позволи на 
висшите училища да покрият норматива за новоприети 
студенти. 

10 милиона лева са отпуснати допълнително и на 
Министерството на културата, които трябва да бъдат 
използвани за опазване на културното наследство. 

Припомняме, миналата седмица изненадващо 
финансовото министерство изрази готовност да предложи 
допълнителни 40 млн. лева за образование за следващата 
година. 

 

Възможности за 

финансиране 
 

Ирландия: Религията в училище може да бъде нарушение на 
човешките права 

 
Централната роля на религията в по-голямата част от 

училищата в Република Ирландия може да бъде нарушение 
на човешките права на някои деца. 

Ирландската комисия по човешките права публикува 
документ за обсъждане, който съдържа определен брой 
въпроси за това дали действащите закони и практика в 
Ирландия отговарят напълно на стандартите за човешките 
права. 

Ирландската система за основно образование е 
почти изцяло управлявана от Католическата църква. Това 
обаче може да влезе в конфликт с вярванията на учениците 
от малцинствата, които изповядват други религии.  

 
 
 
CRIN извършиха цялостно проучване на 

Универсалния периодичен доклад с цел да установят 
степента, до която правата на детето са разгледани, както и 
за да открият начин, по който организациите, работещи с и за 
деца могат да се ангажират с този преглед.  

Цялото проучване можете да видите тук.  

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

Програма "Изток–Изток: Партньорство отвъд границите" е 
международна партньорска програма, която подкрепя 
сътрудничеството между представители на гражданското 
общество от различни държави с цел споделяне на идеи, 
експертиза, опит и успешни практики и подкрепя конкретните 
дейности, следващи от тези контакти. Програмата се 
управлява от фондация "Отворено общество" – Лондон. 
Програмата подкрепя инициативи, които подпомагат 
развитието и разширяването на "отвореното общество", 
особено чрез съвместни действия между граждански 
организации в повече от една страна.  
 
 
Покана за представяне на предложения за 2011 г. - EAC/49/10 

- Програма за учене през целия живот (LLP)  
 

Кандидатите трябва да са установени в една от следните 
държави: 
- 27-те държави-членки на Европейския съюз, 
- държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, 
Швейцария, 
- държавите кандидатки: Хърватия, Турция. 
Общият бюджет, предназначен за настоящата покана, 
възлиза на 1 065 милиона евро. 
 
 
 
 
 

 
Изследват 10 000 деца за 23 генетични болести 

 
Националната генетична лаборатория започна 

селективно изследване на всички новородени от 
неонатологичните интензивни отделения и на децата с тежка 
метаболитна болест. Очаква се нужда от такива изследвания 
да имат около  3 500 деца на година. Те са безплатни за 
пациентите, финансират се от Министерство на 
здравеопазването. Основните симптоми при метаболитната 
болест са кома, конвулсии, промяна в мускулните функции, 
летаргия, жълтеница, гърчове и други с неизяснен произход. 
Изследванията на децата се правят с кръв, накапана върху 
филтърна бланка. Технологията е същата и при 
провеждането на масовия скрининг за фенилкетонурия, 
вроден хипотиреоидизъм и надбъбречна хиперплазия. 

У нас съществува възможност и за провеждане на 
биохимичен скрининг при бременните жени. Така се 
ограничава възможността от появата на дете с тежки 
хромозомни болести като синдрома на Даун. До края на 
годината ще бъдат изследвани 20 000 бременни и ще бъдат 
предотвратени около 60 случая на тежки генетични 
заболявания. Изследванията се правят в мрежа от 6 
университетски лаборатории. Те се намират в СБАЛАГ 
„Майчин дом” и Медицинските университети във Варна, 
Плевен, Пловдив и Стара Загора. 

 
 
 
 

„Презерватирай се” е мотото на националната Антиспин 
кампания 2010 

  
Националната АНТИСПИН кампания се организира 

за седма поредна година по инициатива на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на 
здравеопазването и Коалиция „АНТИСПИН”. 

Кампанията е насочена приоритетно към младите 
хора, а целта й е да популяризира безрисковото сексуално 
поведение, употребата на презервативи, както и 
толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН. 

 
 

http://nmd.bg/2010/11/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-80-%D0%BE/
http://nmd.bg/2010/11/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-80-%D0%BE/
http://news.ibox.bg/news/id_945937567
http://news.ibox.bg/news/id_775871051
http://news.ibox.bg/news/id_775871051
http://news.ibox.bg/news/id_775871051
http://crin.org/resources/infodetail.asp?id=23597
http://crin.org/resources/infodetail.asp?id=23597
http://crin.org/resources/infodetail.asp?id=22015
http://osi.bg/?cy=101
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:BG:PDF
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3096&home=true

