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Повече подкрепа за семейството в новия Закон за детето искат Враца, София, Стара 
Загора и Варна 

 
Гражданското общество във Враца, София, Стара Загора и Варна 
твърдо заяви, че в новия Закон за детето трябва да бъде 
предвидена по-голяма подкрепа за семейството. Това стана ясно 
по време на организираното от Национална мрежа за децата 
обществено обсъждане на проекта на закон за Детето в средата на 
месец ноември. Над 200 човека участваха в обсъждането. На 
срещите, проведени в четирите града, присъстваха представители 
на граждански организации, работещи с деца и семейства, 
служители от отделите за закрила на детето, родители, учители, 
лекари, социални работници, други специалисти по детските 
въпроси . 
Публичните обсъждания имаха за цел да провокират дискусии, 
благодарение на които да се съберат различни мнения и 
коментари по проекта на Закона за детето. 
Гражданският сектор приветства усилията на правителството да модернизира политиките за децата. Има 
много нови моменти в новия закон най-вече в подобрената правна рамка за детето, връзка между различните 
сектори като здравето, образованието, присъствието на децата в медиите и др.  
След обсъжданията бяха изведени няколко основни препоръки към правителството за подобряване на 
настоящия проект на закона. Ето и някои от тях: 
 
1) Семейството трябва да е във фокуса – в настоящия проект на закон детето е разглеждано като 
самостоятелен индивид. За нормалното развитие на децата обаче е необходима здравословна семейна 
среда. По тази причина не е възможно да се прави политика за детето, ако липсва политика за семейството. 
Наложително е да се въведе статутът на позитивното родителство, който учи и насърчава родителите да бъдат 
отговорни към децата си.  
2) Семейството трябва да бъде подкрепяно, а не санкционирано.  Необходимо е да се изработи гъвкава 
система за подпомагане на българските родители да отглеждат още по-добре децата си. Тя трябва да включва 
както финансова подкрепа, така и социална, и трябва да е пригодена според нуждите на всяко отделно 
семейство. Без подобна система за подкрепа санкциите за родителите стават неефективни и твърде често 
задълбочават проблемите на децата и семействата вместо да им помогнат да ги разрешат. Бедните и уязвими 
семейства да не се санкционират, защото бедността и по този начин се задолбочава и не решава техните 
проблеми. 
3) Ограничаване на изоставянето на деца - България е страната с най-висока степен на изоставяне на 
деца в Европа. Основен фактор за това е бедността – друг критерий, по който водим в ЕС с над 26% детска 
бедност. Единственият адекватен отговор на този проблем е развиване на услуги за подпомагане на 
семействата, които искат да задържат и отглеждат децата си, но нямат тази възможност. Сериозна стъпка в 
правилната посока е решението в новия закон за ненастаняване на деца от 0 до 3 години в институции. 
4) Ясна отговорност на национално и местно ниво - услугите за децата и Отделите за закрила на децата 
да са с ясно административно подчинение. Общините и кметовете да носят отговорност за всяко едно дете, 
живеещо на тяхна територия. Да бъдат делегирани финанси към гражданските организации, за да изпълняват 
своята мисия в подкрепа на децата и семействата на местно и национално равнище.   
5) Гарантиране на правата на децата – Необходимо е създаването на независима комисия по аналог на 
Комисията за защита от дискриминация или детски Омбудсман. Това е доказано ефективен начин за 
гарантиране на правата и благосъстоянието на децата. 
 
Обществените обсъждания приключиха. Предстои екипът на Национална мрежа за децата да представи на 
правителството обобщените мнения и препоръки на българските граждани към текстовете в новия закон. 
Обобщените мнения, изпратени до правителството, ще можете да намерите на сайта на Национална мрежа за 
децата. 
 

 

 

                                                                  ТЕМА НА БРОЯ 

 



 

 

 

 

 

Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 Лесно ли е да си майка в България?  

Мечешка услуга или дългосрочна инвестиция са отпуските 

за раждане и отглеждане на дете у нас? 

Дани Колева, Национална мрежа за децата 

В отговор на материала на 

Зорница Славова, публикуван в 

седмичния бюлетин на 

Института за пазарна икономика 

Ще започна този отговор от там, 

където свършва статията на  

Зорница Славова от ИПИ, а именно с „прещедрата подкрепа” 

към майките от страна на държавата с отпуските за раждане 

и отглеждане на дете.  

За краткия си стаж като майка на шестмесечно бебе, за 

разлика от Зорница, аз не се учудвам, че въпросите за 

обезщетенията и намаляване на дните платен отпуск при 

подълъг болничен или майчинство се разглеждат през 

призмата на въпроса лесно ли е да си майка в България. 

Разбирам и объркването на авторката, че засегнатите гледат 

от собствената си камбанария и всеки би искал повече пари и 

за по-дълго време... 

Цялата статия можете да видите тук 

 
  

 

 

 

 

 "Учителите правят света по-добро място" 

Уважаеми колеги, 

СНЦ "Обществен съвет по образование в община Гоце 

Делчев" Ви кани на техния сайт www.cc-education-gd.com за 

да прочетете великолепните есета на тема: "Учителите 

правят света по-добро място". 

Можете да ги откриете в раздел КОНКУРСИ. Също така 

можете да гласувате за най-доброто/ите. Вашият вот ще се 

прибави към оценката на журито. Гласувайте от секцията 

КОНТАКТИ в сайта ни. Изпратете името на Вашия фаворит.  

 На 22-ри ноември се проведе конференция на тема 

„Жените и филантропията”  

Национална мрежа за децата взе участие в конференцията 

„Жените и филантропията”. Събитието се организира от 

Български дарителски форум и Български фонд за жените. 

Целта му бе да насърчи и мотивира активните жени в 

България да осъзнаят себе си като фактор за социална 

промяна, която могат да постигат чрез дарителски жестове, 

доброволен труд или лична експертиза в полза на 

определени каузи. 

Пред аудиторията бяха представени аргументите и мотивите 

на успели жени от бизнеса, неправителствения сектор и 

индивидуални дарители да инвестират в различни 

обществени каузи. 

 

 

 

 

 

 

 Национална кръгла маса за превенция и борба с 

насилието срещу деца и жени 

НМД взе участие в  Националната кръгла маса за превенция 

и борба с насилието срещу деца и жени на 19 ноември в град 

Пловдив.Събитието бе организирано от Информационното 

бюро на Европейския парламент в България с подкрепата на 

Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за 

закрила на детето и Министерство на труда и социалната 

политика. 

Водещо участие в срещата взеха д-р Антония Първанова, 

член на Комисията за правата на жените и равенството 

между половете и Даниела Машева, зам.-министър на 

правосъдието. Неправителственият сектор също се включи в 

дискусиите с активно участие от страна на организации, 

членове на НМД . 

 

 Работно посещение на директора по политиките 

за деинституционализация на Eurochild 

В България на работно посещение беше Микаела Коста - 

Директор по политиките за деинституционализация на 

Eurochild. Нейното посещение беше организирано от 

организацията „Надежда за дом за децата” (Hope and homes 

for children www.hopeandhomes.org ). Микаела Коста посети 

малките групови домове на фондация Сийдър, Центъра за 

общестевна подкрепа на ИСДП в София, услугите в закрития 

дом за бебета в Тетевен от Сдружение „Еквилибриум” Русе. 

Беше проведена среща и с Валя Симеонова – зам. Министър 

на труда и социалната политика, както и Надя Шабани от 

държавната агенция за закрила на детето. Срещата се състоя  

в офиса на Национална мрежа за децата, където се 

разискваха темите свързани с деинституционализацията в 

България. На срещата присъстваха, колеги от организации, 

членове на мрежата, както и представители на Ресурсния 

център по деинституционализация.    

 

 Срещи на НМД 

НМД проведе две срещи с местни власти за определяне на 

повече възможности за съвместни дейности с Мрежата и 

конкретни нейни членове. Георги Богданов, Мариана Банчева 

и Мария Брестничка се срещнаха с кмета на община Добрич 

Детелина Николова и кмета на община Търговище д-р 

Красимир Мирев и обсъдиха с тях възможностите за 

съвместна работа на общината с неправителствените 

организации. Срещата в община град Добрич беше 

инициирана от Албена Бонева, „Ръка за помощ”, а вобщина 

Търговище – от Невена Маджарова, Клуб на НПО-Търговище. 
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Институции и деца в 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сдружение "Знание" реализира проект за деца със 

специални образователни потребности 

По реализацията на проект, насочен към деца със специални 

образователни потребности, работи ловешкото сдружение 

"Знание", съобщи Ралица Попова, изпълнителен директор на 

организацията и ръководител на проекта. "Училище за всички" 

се финансира със 78 хил. лв. по оперативна програма "Развитие 

на човешките ресурси". Партньори по проекта са СОУ "Васил 

Левски" - Троян, и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч. 

Реализацията му ще приключи през октомври 2012 г. 

По проекта са предвидени обучения на около 120 учители от 

общообразователните училища за работа с деца със специални 

образователни потребности. По думите на Попова, много 

преподаватели са споделяли, че не знаят как да работят с 

такива деца. В същото време обаче се получава един парадокс 

- от Ресурсния център не успяват да съберат достатъчен брой 

учители, за да ги обучат в подобна дейност, посочи Моника 

Дончева, директор на Ресурсния център в Ловеч. 

 Нели Петрова: Всяко осмо дете е било жертва на 

сексуална злоупотреба 

  

Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца „Престъпни 

ласки” стартира Столична община в партньорство със 

Сдружение „Институт по социални дейности и практики”. 

Кампанията е в рамките на проект „Детство без насилие”, 

финансиран от фондация ОАК. 

Основните цели са повишаване на обществената 

чувствителност към проблема за сексуалното насилие над деца, 

информиране на родителите и професионалистите за закрила 

на децата от сексуално насилие, представяне на информация 

на децата за средствата за закрила, както и помощ на жертвите 

на сексуално насилие и подкрепа за техните роднини. 

Кампанията е проведена за първи път в Полша през 2010 

година. 

 Регистрират сдружение "Да опазим децата на Катуница"  

Да опазим децата на Катуница физически, морално и 

емоционално. Да им дадем шанс не само да оцелеят и да 

пораснат здрави, психически стабилни и разумни. Да не 

позволим създалата се обстановка в селото да влияе на 

бъдещето им. 

Това са само част от целите на сдружението "Да опазим децата 

на Катуница", което ще бъде регистрирано в съда. Учредители 

са над 100 души, като към него се очаква да се присъединят 

хиляди хора. Сред другите цели на сдружението са да не се 

допусне върху децата на Катуница да бъдат слагани клейма, за 

които те не са виновни; децата повече да не се страхуват и да 

се премахне насаждането на комплекси. 

 

Институциите 

и децата в България 

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. 

 ЕС обявява за престъпление „сприятеляването” 

онлайн с деца с цел сексуална злоупотреба 

Сурови наказания за сексуална 

експлоатация на деца и за разглеж -

дане на детски порнографски снимки в 

Интернет предвижда директива, която 

бе гласувана от Европейския  

парламент /ЕП/ на 27октомври т.г. Директивата за борбата 

със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация 

на деца и детската порнография ще въведе в целия 

Европейски съюз /ЕС/ изисквания за превенция, съдебно 

преследване на извършителите на престъпления и защита 

на жертвите. Текстът вече е съгласуван със Съвета на 

министрите. След приемането на документа държавите 

членки разполагат с две години, за да го приложат в 

националното си законодателство. 

 Инспектори влизат в училищата, пишат оценки 

Всички училища ще бъдат оценявани по скалата от 1 до 5, 

където единицата е най-силната оценка, а петицата – най-

слабата. Всички учебни заведения, които не са получили 

пълна единица, ще получават препоръки за оправяне на 

пропуските. 

Оценките ще се поставят от нова структура в просветата – 

Национален инспекторат по образование. Той ще е на пряко 

подчинение на министъра на образованието и ще 

контролира обучението на учениците и работата на 

учителите и директорите във всички видове държавни, 

общински и частни училища . 

На сегашните 28 инспектората по области ще им бъдат 

отнети тези функции. Работата им ще се върши от 

сертифицирани експерти на национално ниво. 

Инспекцията ще се прави на всеки 5 г., обясни зам.-

министърката на средното образование Милена Дамянова. 

Тя ще е за цялостната работата на училището. 

 Набират проекти за центрове за настаняване от 

семеен тип 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ 

стартира набирането на проектни предложения по 

Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за 

изграждане и ремонт на центрове за настаняване от семеен 

тип /ЦНСТ/ и защитени жилища, заложени в Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България“. 

Приемът на проектните предложения ще започне от 28 

ноември 2011 г. и ще приключи на 27 май 2012 г. 

Предложения могат да подават 19 общини, включени в 

Националната карта на резидентните услуги към проект 

„Детство за всички“. 
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http://nmd.bg/news/es-obyavyava-za-prestaplenie-vespriyatelyavanetove-onlayn-s-detsa-s-tsel-seksualna-zloupotreba/
http://nmd.bg/news/inspektori-vlizat-v-utchilishtata-pishat-otsenki/
http://nmd.bg/news/nabirat-proekti-za-tsentrove-za-nastanyavane-ot-semeen-tip/
http://nmd.bg/news/nabirat-proekti-za-tsentrove-za-nastanyavane-ot-semeen-tip/
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 22-годишнината от UNCRC - Нещастен рожден 

ден за някои? 

Тази неделя се състоя 22-та годишнина на Конвенцията на 

Обединените нации за правата на детето (UNCRC), която 

беше приета от Общото събрание на ООН на 20 ноември 

1989 г. Тази конвенция е договор за правата на човека, 

описващ гражданските, политическите, икономическите, 

социалните, здравните и културните права на децата. По 

принцип, този ден би трябвало да представлява празник за 

всички, но реалността се оказва друга. 

Всички държави членки на ЕС са подписали и ратифицирали 

Конвенцията. Уви, обаче не всички са осигурили гаранция за 

нейното прилагане в националното законодателство и 

политика. Скорошно съвместен доклад разкри, че на 

територията на цяла Европа, децата с интелектуални 

увреждания са изключително уязвими що се отнася до 

дискриминация, насилие и социално изключване. 

Предубеждения и предразсъдъци срещу тях все още са 

силно вкоренени. Гласовете на децата с умствени 

увреждания не се чуват, а мненията им са силно 

подценявани -  наричат ги  "невидимите" деца. 

Повече информация можете да видите тук: 

 Насърчаване на етичните журналистика 

В последния си коментар относно правата на човека,  

Комисарят по правата на човека в Съвета на Европа Томас 

Хамарберг подчерта значението на саморегулация и етика в 

медиите за насърчаване на отговорната журналистика. 

Неговата загриженост по този проблем произтича от факта, 

че някои медии, включително в европейските страни, са се 

превърнали в "пропагандни мегафони за тези, които са на 

власт, докато други медии, подбуждат на ксенофобски 

омраза срещу малцинствата и уязвимите групи". 

 Учене за благоденствие: приоритет на 

политиката за децата и младежта в Европа 

Консорциумът на фондациите 

в Европа „ Учене за 

благоденствие“, организиран в 

партньорство с Eurochild, 

Центъра на европейските 

фондации  и фондация 

Calouste Gulbenkian,  ще 

представи една трансдисциплинарна перспектива към 

постигане на системен отговор към уникалността на всеки 

индивид. 

Събирието ще се състои на 27 февруари 2012 в Брюксел в 

Palais des Academies. Подробна  информация за 

регистрацията, имената на уъркшопите очаквайте скоро. 

 

 Обява за набиране на проектни предложения по 

Национална програма за младежка 2011-2015, Подпрограма 1 

 Глобален фонд за децата  

Глобален фонд за децата, кандидатстват НПО, кандидатства 

се на базата на предварително описание на проекта 

идея/одобрение/подаване на формуляр за кандидатстване. 

Кандидатства се на английски език. Информация можете да 

намерите тук. 

 Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики  

Краен срок: 30 ноември 2011 г.. По процедурата ще бъдат 

финансирани проекти за подобряване на процеса на 

разработване и прилагане на политики, както и 

усъвършенстване на законодателството в партньорство и 

координация с всички заинтересовани страни. Общият 

бюджет на процедурата е 6 млн. лв., като минималната 

изисквана стойност на проектите е 100 000 лв 

.лв.лв.,амаксимален праг няма. 

 

 63 деца изчезнали безследно 

Полицията издирва 63 безследно изчезнали деца, заяви 

началникът на сектор „Издирване“ в Криминална полиция 

главен инспектор Захари Стоянов. 

„Средно годишно се обявяват 120-130 лица като безследно 

изчезнали. Искам да поясня, че статистиката за издирване е 

20-годишен период назад“, коментира той пред БНР. От тях 

за над 40 случая се знае какво е станало. 

 200 бременни жени спряха цигарите 

200 жени спряха цигарите с кампанията „Бременност без 

тютюнев дим“, организирана от здравното министерство и 

Втора САГБАЛ „Шейново“ с подкрепата на „Майчин дом“, 

„Света София“ и пациентските организации „Искам бебе“ и 

„Зачатие“. На територията на „Шейново“ в училището за 

бременни заработи и специален обучителен модул, в който 

младите жени дискутирали вредата от пушенето по време на 

бременността и рисковете за бъдещите им деца. До момента 

през училището са преминали над 10 групи по 20 жени. 

 Бургаски ученици ще ни учат на толерантност 

Децата от бургаското ОУ „Найден Геров“ стартират днес 

информационна кампания, посветена на толерантността. 

Датата не е избрана случайно, тъй като 2011 г. е обявена за 

Европейската година на доброволчеството, а 16 ноември е 

Международният ден на толерантността. Инициативата ще 

продължи до 10 декември, когато е Международният ден на 

правата на човека. 
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http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3956
http://eurochild.org/fileadmin/Communications/01_Info_Flash/1111/L4WB_SAVE_THE_DATE_27-02-2012.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/Communications/01_Info_Flash/1111/L4WB_SAVE_THE_DATE_27-02-2012.pdf
http://www.mikc.bg/node/581
http://www.mikc.bg/node/581
http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Overview.html
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=6&status=1&id=521
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=6&status=1&id=521
http://nmd.bg/news/63-detsa-iztcheznali-bezsledno/
http://nmd.bg/news/200-bremenni-zheni-spryaha-tsigarite/
http://nmd.bg/news/burgaski-utchenitsi-shte-ni-utchat-na-tolerantnost/

