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ПОКАНА 

за участие в работни срещи 

за обсъждане на проектопредложението за нов Закон за детето 

 

Уважаеми колеги, работещи за подобряване благосъстоянието на децата в България, 

               Бихме искали да Ви поканим за участие в работна среща за обсъждане на 
проектопредложението за нов Закон за детето.  

                На 10 ноември предстои официалното представяне на проекта за Закон. Законът за 
детето ще обхваща всички страни на живота на децата и ще има голямо влияние върху него. 
Затова е от отромно значение този закон да поставя в центъра детето и неговите права.  

                НМД организира поредица от работни срещи, на които предложеният текст да бъде 
обсъден и коментиран, така, че гражданският сектор да може да излезе с възможно най-широка  
и пълна позиция по предложението за закон.  

                Вашето присъствие в една от работните срещи е от изключително значение за 
формирането на силна и единна позиция на гражданския сектор по един толкова важен фактор 
като Закона за детето. Вашето мнение е много важно за изграждането на закон, който гарантира 
правата и благосъстоянието на децата в България.  

                Срещите ще се проведат по следния график: 

 14 ноември – Враца, домакин: Дом на науката и техниката (ул. „Лукашов” № 14),  10:00 – 
13:00 ч. 

 15 ноември – София, Конферентен център Венус (бул. „Дондуков” № 9), 10:00 – 13:00 ч. 

 16 ноември – Стара Загора, домакин: Свят без граници (х-л Железник, ул. Парчевич № 1), 
10:00 – 13:00 ч. 

 22 ноември – Варна, домакин: Фондация Карин дом (м-т Св.Никола), 10:00 – 13:00 ч. 

                Дневния ред на срещата ще намерите приложен.  

                Национална мрежа за децата ще поеме пътните разходи на участниците в рамките на до 
две коли от всеки град. Моля, съчетайте пътуването си с колеги от Вашия град.  

                Моля, потвърдете вашето участие до 8 ноември на maria.brestnichka@nmd.bg с имената 
на участниците и града, в който ще вземете участие в работната среща.   

                Оставаме на разположение за въпроси и коментари.  

 

Екипът на Национална мрежа за децата 

 

* Национална мрежа за децата ви моли да разпространите настоящата покана до всички 
граждански организации, които биха могли да имат интерес към обсъждането на проекта за 
закон за детето 

 

 

http://www.dnt-vratza.com/contact.html
http://www.conferencehall.eu/contact.html
http://www.zheleznikhotel.com/Location_and_Contact.html
http://karindom.org/bulgarian/kontakt/
mailto:maria.brestnichka@nmd.bg
mailto:office@nmd.bg
http://www.nmd.bg/


 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 Кампания за запазването на държавните средства 

за НПО, разпределяни чрез конкурс 

На 31 октомври 2011 г. Министерският съвет одобри Проект на 

закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., 

който беше внесен в Народното събрание. В приетия текст не 

се предвижда резерв от средства за финансиране на проекти 

на ЮЛНЦ в обществена полза (през 2011 г. тези средства са 

750 000 лв.). С това изцяло се прекратява практиката част от 

субсидиите за НПО да се разпределят на конкурсен принцип. 

Приетият текст е в пълно противоречие с препоръките в 

Оценката на механизма за разпределяне на средства от 

бюджета на Република България, предназначени за ЮЛНЦ, 

изработен от екип на БЦНП в началото на 2011 г. 

 

Оценката предлага 4 сценария за промени в отпускането на 

държавни субсидии за ЮЛНЦ. Два от сценариите предлагат 

отпадане на директните субсидии и предоставяне на средства 

само чрез конкурс, а другите два са свързани със запазване на 

съществуващия модел с промяна в съотношението между 

директните субсидии и конкурсното финансиране (за 2011 

делът на конкурсното финансиране в общия бюджет е 7%).  

Тук можете да подпишете петицията: ngobg.info 

 Доброволци намериха „Нов дом за старите 

играчки” 

По повод 21 ноември /Ден на християнското 

семейство/, доброволците от Национален алианс за 

работа с доброволци /НАРД/, Пловдив стартира 

иницатива „Нов дом за старите играчи”. Целта на 

кампанията е събирането на максимален брой 

играчки, които да бъдат дарени на децата от 

Училището за деца с увреден слух „Проф. д-р 

Белинов”. 

В реализирането на 

иницативата НАРД очаквам да 

се включат 15 доброволеци, 

директори на училища, 

педагогически съветници, 

медии и над 500 малчугани.  

НАРД вече десет години успешно реализира ежегодни 

национални инициативи , за популяризиране на ценностите на 

доброволното полагане на труд в полза на другите . 

 

 

 

НМД: планиране, организационна дейност, стратегия 

и отчет 

 Годишно събрание на екипа на Национална мрежа 

за децата 

На 3 и 4 ноември се състоя годишното събрание на екипа на 

Национална мрежа за децата. На нея бе обсъдена както 

стратегията, така и оперативния план  за политиката и 

конкретните действия на Мрежата. Подробно бяха отчетени 

положителните резултати, постигнати благодарение на 

изпълнените цели на НМД: развитие  капацитета на мрежата, 

на влиянието и комуникациите. Някои от заложените целеви 

стойности дори се оказаха надвишени.  Бе отчетено 

минимално ниво на  нереализираните планови действия, 

отложени поради първостепенното значение на основните 

приоритети на Национална мрежа за децата. 

 

Като основни акценти в новозаложените стратегия и 

оперативния план се очертаха: развитието на тематичните 

работни групи; подкрепа на ефективната комуникация както в 

самата  мрежа, така и на международно ниво;  подобряване 

на дейността на екипа на НМД чрез полезни обучения и др. 

 

 Управителен съвет на НМД на 10 и 11 ноември 

На 10 ноември от 9.00 ще се състои срещата на Управителния 

съвет на Национална мрежа за децата.  

На срещата ще бъдат обсъдени: 

 Приемът на нови членове на НМД. Предварително 

ще ви представим кандидатурите с кратко описание. 

 Представяне на изпълнените задачи от последния УС 

до сега. 

 Представяне на резултатите от УРОК. Очертаване на 

бъдещи задачи по проекта. 

 Дискусия по актуализиране на стратегията на НМД 

2010-2013 

 Дискусия и приемане на оперативния план за 2012 г. 

 Представяне на механизъм за работа на ТРГ  

 Дискусия и вземане на решение. 

 

 

http://ngobg.info/bg/campaigns/21-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номинации в Конкурс за Доброволческа 

инициатива 2011  

Изтече срокът за подаване на предложения в националния 

конкурс за Доброволческа инициатива 2011, организиран от 

Фондация Лале и Националния алианс за работа с 

доброволци. До края на месец октомври бяха представени 28 

номинации за разнообразни инициативи от 17 населени места.  

През следващите седмици жури в състав Огнян Златев, член 

на УС на Българска Национална Телевизия; Иван Станчов, 

основател и председател на УС на Фондация Карин дом и Ива 

Рудникова, главен редактор Капитал Light ще определи най-

добрите и значими инициативи на 2011 година – Европейска 

година на доброволчеството. 

Списъка с номинираните можете да видите тук 

 

 На 19 ноември Националният ученически 

екопарламент ще открие фотоизложба  

 Изложбата е част от проект „Опазването на 

биоразнообразието – отговорност на младото поколение”, 

който се реализира с финансовото съдействие на СОС, ПК за 

децата, младежта спорта и туризма. За откриването на 

изложбата ще бъдат поканени авторите на класираните 

фотографии.  

Фотоизложбата е посветена на 10 

годишнината от създаването на 

Екопарламента и ще бъде открита 

на 19.11.2011 г. /събота/ в 14.00 ч. 

в Актовата зала на 74 СОУ „Гоце Делчев” София - залата, в 

която преди 10 години младежи от цялата страна взеха 

решение за създаването на Националния ученически 

екопарламент. 

 

 Тази година Каритас България отбелязва денят на 

Каритас с признателност и поклон към доброволците 

Мотото „Прави добро. Ти имаш сърце отворено за другите - 

стани доброволец!” изразява нашия призив към всички хора, 

които имат желание, воля и време да даряват своя труд в 

помощ и подкрепа на хора в нужда. 

 

Европейската година на доброволчеството 2011 е 

едновременно празник и предизвикателство. Празник на 

всеотдайността на милиони хора в Европа, които през 

свободното си време полагат обществено полезен труд, без да 

получават заплащане за това, в училища, болници, спортни 

клубове, опазват околната среда, извършват услуги в полза на 

обществото и помагат на хората в други страни. Техните 

усилия и дейността на хилядите доброволчески организации 

променят неимоверно живота ни по неоценим начин 

 

проведе на 4 октомври. В дневния ред 

е предвидено и представяне на 

проекта на Закона за детето и 

семейството. НСОРБ не разполага с 

актуалния му и окончателен вариант. 

Раждането вече е предимно скъпа сделка между 

пациентката и болницата 

У нас здравната каса плаща твърде малко за бременни и 

родилки. От своя страна лечебните заведения 

компенсират, като искат куп пари от пациентките 

Медицината, както е известно, е квазипазар, в който 

търсенето може да се определя от предлагането и е 

изключително лесно да убедиш пациента клиент, че има 

нужда от дадена услуга, при това на цена, която няма общо 

с пазарната логика. Тоест - при най-търсените услуги цените 

обикновено са най-високи, а конкуренцията не играе 

задължително ролята си на регулатор на качеството. Затова 

и навсякъде по света между продавача и клиента има 

посредник, който регулира отношенията им. Това може да е 

държавата, публичен или частен фонд. 

Всяко бебе с електронно досие 

Всяко новородено бебе от утре 

ще си има електронно досие. 

Това ще стане възможно, след 

като бъде въведен  

регистър за ражданията. Системата е изградена от 

здравното министерство. 

Проектът ще тръгне пилотно в столичната болница 

„Шейново“, а съвсем скоро се очаква да бъде внедрена и в 

останалите АГ болници и отделения в страната. 

Електронната система ще позволи в реално време да се 

изпраща информация към Централната електронна база 

данни на министерството. 

Семейни центрове и защитени жилища ще заместят 

социалните домове за деца и хора с увреждания 

Интервю с Драгомир Янков, директор на Регионалната 

дирекция „Социално подпомагане“ 

- Г-н Янков, неотдавна в Шумен бе открит първият в 

страната Семейно-консултативен център за деца и 

родители по проекта на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“. 

Докъде стигна неговата реализация? 

- Проектът „Семейство за всяко дете“ на УНИЦЕФ и 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е пилотен за 

България. В Шумен открихме Семейно-консултативен 

център за деца и родители. Предстои откриването на такъв 

и в Нови пазар. След приключването на проекта двата 

центъра ще станат държавно делегирана дейност. Целта на 

проекта е до края на следващата година да бъде закрит 

Домът за медико-социални грижи за деца в Шумен. Имаме 

вече направено предложение за разкриване на Дневен 

център за деца с увреждания от 1 януари 2012 г. също като 

държавно делегирана дейност. През миналата година 

децата в дома бяха 130, а сега са 62. 

 

 
 

 

http://tulipfoundation.net/id-794/Volunteer_Initiative_2011_Nomi
http://ecoparliament.com/news.php
http://ecoparliament.com/news.php
http://ecoparliament.com/news.php
http://caritas-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3A-6-2011-&catid=38%3A2010-01-30-08-10-26&Itemid=258&lang=bg
http://caritas-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3A-6-2011-&catid=38%3A2010-01-30-08-10-26&Itemid=258&lang=bg
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10494&sectionid=5&id=0001201
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10494&sectionid=5&id=0001201
http://nmd.bg/news/vsyako-bebe-s-elektronno-dosie/
http://nmd.bg/news/semeyni-tsentrove-i-zashtiteni-zhilishta-shte-zamestyat-sotsialnite-domove-za-detsa-i-hora-s-uvrezhdaniya/
http://nmd.bg/news/semeyni-tsentrove-i-zashtiteni-zhilishta-shte-zamestyat-sotsialnite-domove-za-detsa-i-hora-s-uvrezhdaniya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Британски деца под 18-годишна възраст "по 

невнимание", изпратени в Ирак и Афганистан 

Според последните доклади, британското правителство 

потвърди, че четири британски деца са били изпратени на 

фронтовата линия в Ирак и Афганистан между април 2008 и 

март 2010. 

Заместник министъра на отбраната, Андрю Робатан, 

отбелязва, че отговорността за "грешката" носят военните 

командири, които "по невнимание", разпределили  децта в 

райони, където техният живот може да бъде изложен на риск 

от вражески огън и домашно направени експлозивни 

устройства. 

В Обединеното кралство наемането на  деца на възраст 

между 16 и 17 от страна на въоръжените сили е законно, 

само при условие, че децата не са разположени на 

фронтовата линия. 

 „Действие за децата” 

Съвместната кампания на  „Действие за децата” и 

„Барнандо” във Великобритания за включване на  спестовна 

схема за деца в грижи в бюджета за 2011 г. се оказа 

успешна: налице е нова програма на стойност 16.7 милиона 

паунда инвестиции до 2015. Правителството обяви 

подробности за новата схема Junior ISA, която ще отвори  

сметка с първоначална инвестиция на стойност £ 200 за 

всяко дете, което повече от една година е отглеждано от 

правителството.  

 Политики за младежта в Холандия 

Международен екип от експерти в политиките за младежта и 

работата с млади хора посети две местни общини в 

Холандия през септември 2011. Те разгледаха местните 

положителни политики за младежта . Политиките за 

младежта на Холандия се  придържат към тенденцията за 

развитие на възможностите. По този начин могат 

максимално да се разграничат от съществуващия рисков 

модел. 

 

Екипът от експерти е бил впечатлен от холандски модели на 

сътрудничество между областта на социалното 

подпомагане, социалните жилищни компании и частни 

инициативи в подкрепа на развитие на таланта на младите 

хора. 

 Конкурс по фонд "Хората решават", 6-ти кръг, на 

ФРГИ 

Срок за кандидатстване: от 11 Октомври 2011 до 22 ноем2011 

Шести конкурс по фонд „Хората решават” на ФРГИ. Идеята на 

фонда е да финансира инициативи, които решават конкретни 

проблеми на хората от дадена общност с активното участие 

на самите хора.  

 Покана за подкрепа на европейски сдружения в 

областта на образованието 

Срок за кандидатстване: от 29 Септември 2011 до 30 

Ноември 2011. Обявена е покана за представяне на 

предложения по програма "Жан Моне". Поканата е по 

ключова дейност 3 - подкрепа за сдружения, работещи на 

европейско равнище в областта на образованието, 

обучението и европейската интеграция. 

 

 3% от тийнейджърите напускат училище, за да 

работят 

Три процента от тийнейджърите напускат 

училище, защото започват работа. 

Данните, оповестени от Синдиката на 

българските учители, са на национал 

ната статистика. Явна е експлоатацията на учениците, 

коментира председателят на синдиката Янка Такева, 

цитирана от агенция КРОСС. 

 Тийнейджъри си търсят дрога чрез интернет 

Десетки хиляди тийнейджъри всеки ден обменят 

информация в интернет как да се сдобият с наркотици и 

споделят преживяванията от употребата на дрога. Това 

показват данните от проучване на младежката организация 

на БЧК във Варна. В продължение на 6 месеца 

доброволците са изследвали над 50 сайта. 

 2700 деца на опашка за забавачка 

2700 са хлапетата, които чакат ред за детска градина. Почти 

всички от тях са родени през 2008 г., става ясно от справка 

на Столичната община в онлайн регистрите на забавачките. 

Има и голям брой деца, родени през 2009 и 2010 г., за които 

също няма място в яслите, поясни Мария Минчева – шеф на 

дирекция „Образование“ в Столичната община. Тя увери, че 

до края на годината четири нови детски градини ще отворят 

врати и така недостигът на места ще намалее поне с хиляда. 

Въпреки това сериозна остава липсата на места в яслените 

групи, заради което се налага родители да гледат рожбите 

си, вместо да ходят на работа. 
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