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Успех за НМД: Децата ни гледат по-добра телевизия 

 
На 25 октомври тази година Съветът за електронни медии прие официално Критерии за оценка 

на медийното съдържание, насочено към децата. Това с прости думи означава, че вече 

съществуват редица изисквания, с които трябва да се съобразяват създателите на медийни 

продукти, когато става въпрос за деца. 

В документа, изработен в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и 

консултации с Национална мрежа за децата (НМД), асоциация Родители и фондация ПИК, са 

защитени интересите на две основни групи деца – тези, които участват и тези, които гледат. 

Изключително подробно са разписани критериите за това кое съдържание представлява риск за 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. 

Създаването на подобни критерии за съдържание, насочено към деца, стана наложително след 

промяна в Закона за радио и телевизия, предизвикана от кампанията на НМД против 

включването на деца в телевизионното риалити предаване Биг Брадър Фемили.  

В края на 2009 и началото на 2010 г. НМД обедини над 130 граждански организации, заедно с 

родители, учители, лекари, психолози, социални работници и други специалисти срещу 

участието на деца в риалити формат за възрастни. Бяха организирани 11 пресконференции в 

цялата страна, по време на които експерти по детските въпроси представиха рисковете за от 

включването на деца в подобен формат. Беше стартиран специален уеб сайт, заедно с онлайн 

петиция и групи във форуми и социални мрежи.   

Въпреки че в предаването през пролетта на миналата година все пак бяха включени деца, 

острата обществена реакция, предизвикана от кампанията на НМД, доведе до серия от 

обсъждания в парламентарната комисия по въпросите на медиите и гражданското общество. 

Като резултат от тях беше приета поправка в Закона за радио и телевизия, в която беше поставен 

специален фокус върху защитата на децата от неблагоприятно съдържание, а СЕМ и ДАЗД бяха 

задължени да разработят критерии за оценка на неблагоприятното съдържание. 

Точно те бяха официално приети на 25 октомври, с което се сложи и успешен край на 

кампанията на НМД за защита на правата на децата спрямо медиите.  

Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на депутатите от парламентарната 

комисия по въпросите на гражданското общество и медиите, на експертите от СЕМ и ДАЗД и на 

всички поддръжници и партньори на кампанията.  

Поемаме ангажимент да следим отблизо темата и да се грижим за гарантирането на правата на 

нашите деца по отношение на потреблението на медийно съдържание и участието им в 

медийни продукти. 

 

ТЕМА  НА  БРОЯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Среща-дискусия на тема Ранна интервенция в 

Карин Дом 

На 2-ри декември 2011г. в конферентната зала на Карин Дом 

се проведе среща-дискусия на тема Ранна интервенция. 

Фондация Kарин Дом вече повече от една година предоставя 

иновативна за България услуга за подкрепа на деца със 

специални нужди и техните семейства – Ранна Интервенция. 

Ранната Интервенция е услуга, която се предоставя у дома на 

семейството, чрез мобилен екип от консултанти по ранно 

детско развитие. Основната цел е родителите на деца със 

специални нужди да бъдат подкрепени и обучени да полагат 

грижи за своите деца, по начин по които стимулира тяхното 

развитие и подпомага адаптирането на децата към социалната 

и образователна среда. Услугата работи и на ниво родилен 

дом чрез предоставяне подкрепа за кърмене на майките, като 

по този начин се цели предотвратяване на изоставянето на 

деца в институции. Моделът Ранна Интервенция на Карин Дом 

прилага семейно-ориентирания подход, като поставя нуждите 

на цялото семейство в центъра на услугата. 

 

 Ученици ще пишат пиеси за международния Ден за 

безопасен Интернет 

Във връзка с отбелязването на международния Ден за 

безопасен Интернет на 7 февруари 2012 г. Националният 

център за безопасен Интернет обявява конкурс за ученици за 

създаване на кратка пиеска с продължителност до 20 минути 

по темата на Деня: „Мост между поколенията: Да открием 

дигиталния свят заедно и... безопасно“. Поставянето на сцена 

и награждаването на трите най-добри сценария ще стане 

основен фокус на отбелязването на самия Ден за безопасен 

Интернет. 

 Млади хора с увреждания представиха свои стихове 

 На 29 ноември Мария Брестничка взе участие в представяне 

на книгата „Чудеса”, написана от младежите от Центъра за 

социална рехабилитация и интеграция в Дълбок дол, 

управляван от сдружение „Общество за всички”. Младите хора 

с увреждания представиха свои стихове, съчинения и картини, 

написани през последните 5 години. Книгата е резултат от 

многогодишни усилия и разкрива талант, борбеност и желание 

за успех въпреки трудностите. 

 НМД на Училище за политика 

Мария Брестничка взе участие в първия курс на Училище за 

политика „Димитър Паница” 2011/2012 учебна година. По 

време на курса бяха проведени срещи с Росен Плевнелиев, 

Бойко Борисов, Сергей Игнатов и др. От страна на НМД бяха 

повдигнати въпросите за поставянето на децата като 

национален приоритет, борбата с детската бедност и връзката 

между средното и висшето образование у нас.  

 Децата на улуцата в България 

На 5 декември Иво Божков и Мария Брестничка взеха участие 

в семинар за хората на улицата и социалното изключване, 

организиран от Столична община и Посолството на република 

Франция в България. На семинара беше представена 

френската практика за работа с хора на улицата и социално 

включване, и бяха обсъдени основни възможности за работа 

по темата в България. НМД обърна внимание на 

необходимостта от превенция на попадането на децата на 

улицата, проследяването на случаите след като децата са 

прибрани от улицата. Специално подчертахме важността на 

промяната на нагласите на обществото спрямо просещите 

деца и необходимостта от информиране на хората за това как 

се подава сигнал, когато видят просещо дете.  

 Международният ден на доброволчеството   

На 5 декември, Международният ден на доброволчеството, 

Мария Брестничка присъства на Вечер на доброволците с 

връчване на наградите в Националния конкурс за 

Доброволческа инициатива 2011, организирана от НАРД и 

Фондация Лале. Наградените доброволчески инициативи бяха 

„Гражданско наблюдение на полицията” на Институт „Отворено 

общество”, „Засаждане на върби по поречието на Струма” на 

Булбанк АД и „Почистване на парк „Бедечка” в Стара Загора на 

„Загорка” АД. Домакините посочиха, че през 2011 година над 

9000 доброволци между 12 и 87 години са дали над 150 000 

часа доброволен труд за една или друга кауза. Конкурсът за 

най-добра доброволческа инициатива продължава и през 

2012, като темата му съвпада с тази на Европейската 

 година на активния живот на възрастните хора и 

солидарност между поколенията.  

 

 Ден на отворените врати 

На 9 декември Георги Богданов и Мария Брестничка посетиха 

фондация П.У.Л.С. – Перник в Ден на отворените врати, 

организиран от фондацията. 

 

 

http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/sreshta-diskusiya-na-tema-ranna-interventsiya-v-karin-dom/
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/sreshta-diskusiya-na-tema-ranna-interventsiya-v-karin-dom/
http://safenet.bg/index.php?id=1386&art_id=15863
http://safenet.bg/index.php?id=1386&art_id=15863


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интернет. В конкурса са поканени да участват всички ученици 

от 1-ви до 12 клас. Националният център за безопасен 

Интернет разработи помощни уроци, материали и информация 

за подготовката им за участие в конкурса.  

 

Дамянова. Сред критериите за оценка за съответствие с 

темата на Деня за безопасен Интернет, оригиналност на 

идеята и включването на различни поколения в сюжета. 

 Рождествена обиколка по детски градини и училища 

 

Над 1200 деца в цялата страна, ще бъдат достигнати с 

помощта на "FIDA International" и "Верният Настойник". 

Сдружение "Верният Настойник" с представител, г-н Жельо 

Желев в партньорство с финландската организация "FIDA 

International" с представител, г-н Петър Янев, започнаха 

рождествена обиколка по детските градини и училища, които 

работят по проекта "Вече знам и мога".  

Представителите на СНЦ "Верният Настойник" и FIDA 

International, ще посетят детските градини и училищата, за да 

зарадват децата с лакомства, топли чорапки и ръкавички, 

които са плетени от финландските хора с голяма любов за 

българските деца послучай светлия християнски празник 

Рождество Христово. Лакомства, топли чорапки и ръкавички 

ще бъдат раздадени и на социално слаби деца в община 

Бургас, Средец, Камено и Сунгурларе. 

 Ученици дариха над 40 книги за болни деца 

Ученици от Пето СОУ „Георги Измирлиев“ в Благоевград 

дариха над 40 книги за болнични заведения. По този начин 

малчуганите се включиха в ежегодната кампания „Дарете час“, 

която преминава под наслов „Стара книжка дари – детенце 

усмихни“ и се организира от Национален.алианс за работа с 

доброволци. 

Учениците от II-и „б“ и III-и „б“ клас с класни ръководителки 

Стоицова и Чимева откликнаха на инициативата и приятно 

изненадаха екипа на Младежкия дом, като донесоха заедно 

повече от 40 книжки за болничните заведения. „От сърце 

донесохме книжките за болните деца, с пожелание за бързо 

оздравяване и щастливо детство ,с тези думи учениците 

подариха книжките. 

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. 

 Нов орган ще контролира работата в училищата 

В идеите на МОМН за нов закон за училищното образование 

е предвидено да бъде създаден специален орган, който ще 

осъществява обществен контрол в училищата. Този 

обществен съвет ще се председателства от представител 

на общината, а членовете му трябва да са нечетен брой.  

Минимум трима ще са представителите на родителите, а за 

техникумите се предвижда да има и представител на 

местния бизнес. Без право на гласуване, а само на 

съвещателен глас могат да се канят ученици и учители от 

училището, от регионалния инспекторат по образование, 

експерти, синдикати, фондации и др. Мандатът на съвета 

ще е 3 години.  

Предвижда се общественият съвет да одобрява стратегия 

за развитие на учебното заведение и да приема отчета му, 

да обсъжда заедно с педагогическия съвет мерки срещу 

отпадането на ученици. 

 Министър Тотю Младенов ще връчи споразумения 

по проект за приемна грижа 

Министърът на труда и 

социалната политика Тотю 

Младенов ще връчи днес, 8 

декември 2011 г., споразумения 

на общини-партньори по проект 

„И аз имам семейство“ по  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Началото е в 13:00 часа, в зала 2 на МТСП. На церемонията 

ще присъстват заместник-министърът на труда и 

социалната политика Валентина Симеонова и 

изпълнителният директор на Агенцията за социално 

подпомагане Ивайло Иванов. 

Проектът е в изпълнение на стратегията на правителството 

„Визия за деинституционализацията на децата в Република 

България“ и е насочен към развитие на приемната грижа 

като алтернатива на настаняването на децата в 

специализирани институции 

 Безплатни ваксини срещу рак на маточната шийка 

за 12 – годишните момичета 

Безплатни ваксини срещу рак на маточната шийка ще слагат 

личните лекари и педиатрите на 12-годишните момичета 

през следващата година. Това решиха депутатите при 

гласуването на второ четене на бюджета на здравната каса. 

В момента родителите, които искат да поставят такава 

ваксина на децата си, трябва да платят около 450 лева, 

колкото струват трите дози в аптеката. За 2012 година обаче 

НЗОК ще отпусне 2 милиона лева за купуването на 

ваксините. Лекарите обясняват, че 12-годишните момичета 

са най-подходящи за ваксинация. 

 

 

Победителите ще бъдат 

определени от авторитетно 

жури под председателството 

на заместник-министъра на 

образованието, младежта и 

науката г-жа Милена 

http://news.burgas24.bg/311539.html
http://nmd.bg/news/utchenitsi-dariha-nad-40-knigi-za-bolni-detsa/
http://nmd.bg/news/nov-organ-shte-kontrolira-rabotata-v-utchilishtata/
http://nmd.bg/news/ministar-totyu-mladenov-shte-vratchi-sporazumeniya-po-proekt-za-priemna-grizha/
http://nmd.bg/news/ministar-totyu-mladenov-shte-vratchi-sporazumeniya-po-proekt-za-priemna-grizha/
http://nmd.bg/news/bezplatni-vaksini-sreshtu-rak-na-matotchnata-shiyka-za-12-godishnite-momitcheta/
http://nmd.bg/news/bezplatni-vaksini-sreshtu-rak-na-matotchnata-shiyka-za-12-godishnite-momitcheta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Децата на улицата 

 

След ежегодно провеждания Ден за правата на детето, 

който тази година  се фокусира върху децата, живеещи и / 

или работещи на улицата, на 1 - 2 ноември Службата на 

Върховния комисар по правата на човека (OHCHR) 

организира експертна среща в Женева. Широк кръг от 

организации се включиха в дискусии по редица теми като 

част от процеса на обсъждане. Ето и някои от обсъжданите 

теми: 

 поставянето на децата в центъра: основните 

предизвикателства за деца в ситуации на улицата 

 рамка на системите за закрила на детето: ролите и 

отговорностите в насърчаване и защита на деца в ситуации 

на улицата 

 добри практики и поуки за насърчаване и защита на 

правата на децата, които живеят и работят на улицата 

 събиране и използване на данни за насърчаване и 

защита на правата на детето 

 

 Турска телевизия засяга тема за децата булки 

 

Младо момиче с плитки и булчински воал открива 

просълзеното си  лице пред камерата. "Казвам се Хаят, и  

съм на 15 години", казва тя на зрителите. "Съпругът ми е на 

70 години." Филмът започва: "Всяка втора жена в Турция е 

се омъжва  като тийнейджър. Повече от два милиона от 

нашите момичета са били продадени като булки" 

Две-минутен  клип, който вече предизвика десетки хиляди 

кликвания в интернет, е трейлър на сапунена опера от 

Махсун Кирмизигул. Фокусът на сериала, наречен "Животът 

продължава”, е съдбата на младо момиче, омъжено за 

старец - съдба, която е твърде често срещана в Анадола. 

Приблизително 28 % от турските жени са сключили брак 

преди навършване на 18-годишна възраст, съобщи Йълдъз 

Еджевит, професор по социология в Техническия 

университет в Близкия изток,  на изслушване миналия месец 

пред  парламентарна комисия относно браковете с 

непълнолетни в Анкара. 

 Програма „Младежта в действие” 2012  

Краен срок: 1 февруари, 1 май, 1 октомври 2012 г. За проекти, 

подавани на национално ниво, съгласно Ръководството за 

кандидатстване по Програма „Младежта в действие" са 

определени три крайни срока за кандидатстване в годината. 

Повече информация можете да намерите тук и тук 

 Подкрепа на ромското включване чрез изкуство и 

култура Краен срок: 31 декември 2012 г. Грантовете 

обикновено варират между 1000 и 25 000 щ.д. 

 BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване 

на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение"  

Краен срок: 1 март 2012 г. Конкретни бенефициенти - Община 

Бургас, Община Видин, Община Девня и Община Дупница. 

 Ученици се помириха, събират пари за Андрей 

Учениците от столичната строителна гимназия и 35-о 

училище официално се помириха, след като миналата 

седмица те се сбиха за пореден път. В резултат пострада 15-

годишния Андрей, който остана без бъбрек. 

В четвъртък двата училищни парламента се срещнаха и 

решиха като първа крачка към приятелството им да съберат 

пари за лечението на Андрей. Голямата инициатива на двете 

училища обаче се нарича „Приятелство“ и ще стартира на 12 

декември. Идеята е на тази дата, в рамките на една 

седмица, всеки от нас, който иска да си сложи по една бяла 

лента на ревера 

 Изследване на холестерола при учениците 

Високото кръвно налягане и холестерол доскоро бяха 

проблеми, запазени само за възрастните. Но промените в 

стила на живот в наше време ги превръщат във все по-чести 

оплаквания и при малчуганите. 

Цифрите са толкова тревожни, че съвет от експерти от САЩ 

излезе с препоръката холестеролът да се тества за пръв път 

при децата между 9- и 11-годишна възраст.  

 В Университетската болница отвориха кабинет за 

деца с болни бъбреци 

Първият у нас кабинет за извършване на пункционна 

бъбречна биопсия на деца е открит в Клиниката по детска 

нефрология и диализа на Университетската болница по 

педиатрия, съобщиха от здравното заведение. 

Досега били изследвани над 3500 деца на възраст между 3 и 

16 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3978#vm
http://www.nytimes.com/2011/11/17/world/europe/turkish-television-takes-on-topic-of-child-brides.html?_r=3&pagewanted=1
http://www.youthbg.info/bg/news/368/
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/who_participate_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/how_apply_en.php
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/roma/grants
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/roma/grants
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=506
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=506
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=506
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=506
http://nmd.bg/news/utchenitsi-se-pomiriha-sabirat-pari-za-andrey/
http://nmd.bg/news/izsledvane-na-holesterola-pri-utchenitsite/
http://nmd.bg/news/v-universitetskata-bolnitsa-otvoriha-kabinet-za-detsa-s-bolni-babretsi/
http://nmd.bg/news/v-universitetskata-bolnitsa-otvoriha-kabinet-za-detsa-s-bolni-babretsi/


Събития на Национална мрежа за децата през 

2012 
 
 
 

 

 

21 декември 2011 В офиса на НМД ще се почерпим с настъпващите празници. 

Заповядайте! 

22 – 25 февруари 

2012 
Обучение по проект УРОК (за участниците в проект УРОК, 1 

група) 
 

22 – 23 март 2012 Разширено заседание на Управителния съвет на НМД в  гр. 

Добрич 
 

28 – 31 март 2012 Обучение по проект УРОК (за участниците в проект УРОК, 2 

група) 
 

1 юни 2012 Официално връчване на наградите „Златна ябълка” 
 

8 – 10 юни 2012  Редовно Общо събрание на НМД във Варна 

27 – 28 септември 

2012 
 

Заключителна среща по проект УРОК (за участниците в 

проект УРОК) 

24 – 26 октомври 

2012 
Годишна конференция на европейската детска мрежа Eurochild 

в София 

 

 
 


