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Предизвикателства в политиките за децата в първата у нас
„Бяла книга за детето“
Нека заедно постигаме повече за децата
Елеонора Лилова
Резюме. В доклада се разглежда първата у нас „Бяла книга за детето“ – документ,
подчертаващ необходимостта да се обърне специално внимание на темата за подкрепата,
развитието и благосъстоянието на детето у нас. Бялата книга предоставя информация за
постигнатото до момента и поставя редица предизвикателства по шест области, обхванати в нея.
Мисията на Бялата книга за детето е да отвори с ключ вратата на консенсуса за вземане на
решения, свързани с нашето бъдеще – децата на България. Държавата е задължена пред децата
на България и следва да се предприемат необходимите действия и последващи стъпки, с които да
се подобри политиката за детето и семейството, от ангажираните органи по закрила.
Ключови думи: Бяла книга за детето, закрила на детето

Challenges in policies for children in Bulgaria's first
"White paper on the child"
Let's achieve more together for children
Eleonora Lilova
Abstract. The report examines the first in Bulgaria „White Paper on the Child“, a document
emphasizing the need to pay special attention to the topic of support, development and well-being of
the child in our country. The White Paper provides information on what has been achieved so far and
poses a number of challenges in six areas covered.
The mission of the White Paper on the Child is to open the door of the consensus for decisionmaking, related to our future – the children of Bulgaria. The state is indebted to the children of Bulgaria
and the necessary actions and subsequent steps should be taken to improve the policy for the child and
the family by the involved protection bodies.
Keywords: White Paper on the Child, child protection

Белите книги са метод за представяне на постигнатото в дадена политика и
законодателство, с които може да се измери обществената нагласа и да се отвори
дискусия по определена тема. Предоставеното в тях неутрално и фактическо
съдържание цели да се извърши преглед или снимка на напредъка, както и да се
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предизвикателство. Създадената „Бяла книга за детето“ е документ, подчертаващ
необходимостта да се обърне специално внимание на темата за подкрепата,
развитието и благосъстоянието на детето. Тя е сигнал за внимание към
политиките за детето у нас и ключов знак, че тези политики се нуждаят от
специално отношение и рестарт.
През последните три години в страната ни става все по-трудно да се говори
открито за политиките по отношение на защитата на децата в България. Въпреки
перманентните усилия в подкрепа на системата за закрила на децата в
обществото ни все още липсва единно становище по темата как да се отглеждат
децата и каква да бъде подкрепата на държавата за тях и родителите им.
Разработването на нови политики, ориентирани към гарантирането на правата на
детето, се превърна в изключително сложно явление. Като последица от
отсъстващия консенсус в обществото и липсата на дългосрочен национален
стратегически документ за детето не е разработена Национална програма за
закрила на детето и липсват редица координирани мерки, които да задават
посоката и да очертават приоритетните области по голямата тема „Детето“.
В резултат на непрестанното търсене как да се направи още нещо полезно,
което да помогне да бъде намерено общо съгласие, че за децата си заслужава да
правим само най-доброто и че трябва да се обединим, за да гарантираме техните
права и бъдеще, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) създаде
първата у нас „Бяла книга за детето“ (Бяла книга за детето, 2021). Екипът на ДАЗД
потърси

съдействие

от

ресорните

министерства,

агенции,

синдикални,

работодателски и граждански организации, които са ангажирани и работят с деца
от години. Създаването на „Бялата книга за детето“ е посветено и на две значими
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годишнини през 2021 г. – 20-годишнината от създаването на ДАЗД и 30 години от
Конвенцията на ООН за правата на детето в България.
Никой не успява сам и това важи в най-голяма степен, когато говорим за
политика на закрила и подкрепа на децата. Родителите, учителите, лекарите и
близките на децата не могат напълно сами да се справят без координация и
всеобхватност на грижата за детето. Това подчертава важността да има общо
разбиране как да си помагаме в различните роли, за да се справим заедно и да
правим децата успешни и щастливи. В тази посока има нужда от полагането на
усилия, от воля, баланс и разум на всички социални и политически нива, за да се
осигурят възможности за растеж на децата в благоприятна среда, в която да
реализират своите възможности и потенциал, за да бъдат щастливи личности и
достойни граждани на България и жители на планетата Земя.
Представените данни от Национално представително проучване в „Бялата
книга за детето“, извършено чрез метода „лице в лице“, показват мнението на
родители и граждани относно възможността на държавата да е в помощ на
родителите и децата, както и да осигури защитата на децата у нас. Интервюирани
са над 1000 пълнолетни респонденти, като е поставен акцент върху правния
аспект на промените в политиките за детето. Резултатите от националното
представително проучване показват, че преобладаващото обществено мнение
свидетелства за недостатъчно висока удовлетвореност от политиките за децата.
Поместените мнения на деца, членове на Съвета на децата към ДАЗД, показват,
че най-важното за тях е наистина да бъдат чути и мнението им да се взема
предвид по въпроси, които ги касаят.
Изводите в „Бялата книга за детето“ отразяват редица предизвикателства за
подобряването на работата и постигане на широк обществен консенсус за
националните приоритети и политиките за осигуряване на качествен живот,
благополучие и личностно развитие на децата на България. Посочва се и
необходимостта от създаване на условия за насърчаване на спазването на
препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.
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В изпълнение на своите ангажименти към Комитета за правата на детето
(Комитет за правата на детето към ООН, 2016) към настоящия момент България е
внесла пет доклада, а от своя страна Комитетът е направил съответните
проучвания и анализи и е излязъл с три заключителни наблюдения, включващи
коментари и препоръки1. Препоръките2 се превръщат във важен регулатор и
„своеобразна инструкция“ на ООН за начина, по който трябва да се развиват
процесите в страната, и най-вече законодателният процес.
В заключителните си наблюдения от 2016 г. Комитетът приветства
постигнатия напредък от Република България по Конвенцията в различни области.
Същевременно Комитетът препоръчва на България да предприеме всички
необходими мерки, за да гарантира изпълнението на препоръките, съдържащи се
в заключителните наблюдения.

В България следва да се отстояват необходимите политики, за да се
гарантира, че се зачита най-добрият интерес на детето. Според Комитета се
наблюдава липса на координация между отделните секторни политики и
непропорционалното внимание към децата в риск. Препоръчва се създаването на
бюджетен процес, който да включва визия за правата на децата и ясно
определени бюджетни средства за децата, които да бъдат отпуснати на
съответните сектори и агенции, включително специфични индикатори и
проследяващи системи.
Страната ни трябва да положи усилия децата от селските региони да имат
достъп до качествено образование, подходящи медицински грижи и жилища.
Според заключенията в България е постигнат напредък по отношение на
намаляване на броя на децата в институциите и увеличаване на децата,
1

1997, 2008 и 2016 г. [1997, 2008 and 2016].
Препоръките позволяват на институциите на ЕС да изразяват своето мнение и да предлагат
насоки за действие, без това да води до правни задължения за тези, към които са насочени. Те
нямат задължителен характер. [The recommendations allow the EU institutions to express their views
and offer guidelines for action, without leading to legal obligations for those to whom they are
addressed. They are not binding.]
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отглеждани в близка до семейната грижа. Същевременно следва да се
предприемат необходимите действия бедността да не бъде единствено
оправдание за отнемане на дадено дете от родителски грижи.
В областта на здравеопазването България трябва да увеличи усилията, за да
се гарантира достъпът до подходящи медицински грижи, и по-специално за тези,
които живеят в маргинализирани и отдалечени региони. Необходимо е и
осигуряването на наличност и равен достъп до първична и специализирана
здравна и дентална помощ за всички деца в страната.
Важно е развитието на конкретни политики с цел да бъдат осигурени реално
достъпни услуги в областта на психичното здраве и да бъде засилена
превантивната дейност в семействата, в училищата и в центровете за грижи за
децата и семействата. България следва да осигури всеобхватно подходящо за
възрастта обучение за сексуалното и репродуктивното здраве.
Специално внимание следва да се отдели и на участието на деца в
популяризирането на техните права, а България е насърчена да работи в
сътрудничество със съответните заинтересовани страни за популяризиране на
Конвенцията (включително на езиците на малцинствата), както и да подкрепи
създаването на значими пространства, чрез които децата да могат да въздействат
върху публичната политика.
Както в „Бяла книга за детето“, така и в препоръките на Комитета се отчита
важността на осигуряването на правото на детето на свобода от всички форми на
насилие. България следва да положи усилия за децата, жертви на лошо
отношение, да са осигурени програми за грижи и рехабилитация и да гарантира
предотвратяване на всякаква повторна виктимизация; да разработи национална
програма за борба с насилието в училищата; да организира кампания за
повишаване на осведомеността като средство за промяна на преобладаващите
нагласи относно насилието над деца.
България следва да осигури и непрекъснато изграждане на капацитет в
областта на международното право по човешките права сред съдии, прокурори и
5
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юристи. Отчита се и необходимостта от подобряване на системата за събиране на
данни, така че тя да обхваща всички области от Конвенцията.
С цел да се оцени положението на децата у нас в документа „Бяла книга за
детето“ се взема предвид и демографската ситуация в страната. Населението в
България в края на 2020 г. е 6 916 548 души (Национален статистически институт,
2020), като децата на 0–17 навършени години са 1 190 546, т.е. относителният дял
на детското население е 17,2%. Наблюдава се намаляване на броя на
живороденитe деца и коефициента на обща раждаемост, като същевременно
намалява детската смъртност. Стойността на Индекса на човешкото развитие
(ИЧР) на България е 0,8016, което поставя страната в групата на държавите с повисока степен на човешко развитие и я нарежда на 56-о място измежду 189
държави и територии (Програма за развитие на ООН).
Въпреки макроикономическата стабилност България все още се стреми да
постигне стандартите на ЕС в социално-икономическото развитие и в социалното
сближаване. Доходът на глава от населението е едва 55% от средния за ЕС и
продължава да е най-нисък в ЕС (Евростат). Коефициентът на Джини, който отчита
неравенствата сред населението, със стойността си от 40,0 (след социалните
трансфери) е сред най-високите в ЕС (Евростат, Gini coefficient). Това показва
значителни неравенства в доходите и слабо въздействие на социалните
плащания. Според ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите
и условия на живот“ (EU SILC) през 2020 г. 43% (Национален статистически
институт, Индикатори за бедност) или 511 930 от децата живеят в материални
лишения и в риск от бедност. Особено уязвими са живеещите в домакинства с 3 и
повече деца или само с един родител, децата от ромската и турската етническа
група. Има сериозни различия между регионите с по-висока степен на развитие и
по-ниски нива на бедност и тези с по-лоши показатели.
У нас се наблюдава значително намаляване на детската смъртност, като за
последните 14 години коефициентът е спаднал почти двойно. Той остава обаче
два пъти по-висок от средния в ЕС (Евростат, Детската смъртност в Европейския
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съюз), а в някои части на страната смъртността сред децата до 1 година е повече
от 2 пъти по-висока (Национален статистически институт. Коефициенти на
смъртност) от средната за страната (5,1 на 1000 живородени през 2020 г.)
(Национален статистически институт. Население и демографски процеси през
2020). Въпреки устойчивата тенденция на намаляване смъртността сред
новородените деца продължава да е по-висока от средната за ЕС (неонаталната
смъртност в България през 2018 г. е 3,6 на 1000 живородени в сравнение с около
2,5 на 1000 за ЕС) (Евростат. Степен на фетална, пери- и неонатална смъртност),
което налага допълнителни мерки за подобряване на достъпа и на качеството на
грижите по време на бременността, раждането и следродилния период. През
2020 г. над 10% от живородените деца са родени от подрастващи момичета – на
възраст под 20 години, което води до риск за развитието на децата и до увеличен
риск от недоносеност (Национален статистически институт. Живородени по
области).
По данни на Националния статистически институт груповият нетен
коефициент на записване на децата в детските градини за учебната 2020/2021 г. е
78,1%. Националната цел на България за обхвата в предучилищното образование
е 90%. Броят на децата в детските ясли и яслените групи е около 20% от децата на
възраст 0–3 години, обхванати от услуги за ранно детско образование и грижа
(Национален статистически институт. Обслужени деца, 2021). Този дял е
значително под поставената в Барселона европейска цел за 33% обхват на децата
в тази възрастова група. Според данни на Евростат делът на преждевременно
напусналите образователната система лица в Република България през 2019 г. е
около 14%. Продължават да са налице различия в стойностите на дела на
преждевременно напусналите училище на ниво статистически район.
Обществената подкрепа е необходимо условие за успеха на всяка
политика и в това отношение има необходимост от ангажиране на
заинтересованите институции и неправителствени организации, работещи в
областта на правата на детето, с една по-дейна подкрепата за родителите и
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лицата, полагащи грижи да разбират, възприемат и прилагат добри практики за
отглеждане и възпитание на децата, въз основа на познаване на правата на
детето, детското развитие и техники за позитивна дисциплина, за да се
подпомогне капацитетът на семействата да предоставят на децата грижи в
безопасна среда.
„Бялата книга за детето“ е резултат от задълбочена работа на структуриране
на 72 материала, предоставени от ангажирани министерства, агенции и
организации, които отразяват разработени и внедрени политики за развитие и
закрила на детето. В нея е включена дейността на изградената система от органи
по закрила, както и резултата от диалога между институциите и гражданския
сектор. Анализиран е и натрупаният опит в последните 10 години по различни
теми. Тя предоставя информация за постигнатото до момента и поставя редица
предизвикателства пред нас по шестте теми в нея.
Основните предизвикателства в политиките за децата, очертани в „Бялата
книга за детето“, са в следните области: „Благосъстояние и социално включване“,
„Детско здравеопазване“, „Образование, спорт и култура“, „Детско участие“ и
„Сигурност и правосъдие“. Всяка от шестте области в документа съдържа обзор
какви са предизвикателствата пред децата, продиктувани от времето, средата,
обществено-икономическото развитие в страната ни и в глобалния свят.
Благосъстояние и социално включване
Благосъстоянието на децата се определя от заобикалящата ги среда,
вниманието и грижата в семейството към тях, здравните грижи и начина на
живот, образование, развитие на талантите у тях, възможности за спорт, културни
развлечения и др. Едно от основните предизвикателства в тази област е
изготвянето на последващи оценки на въздействието на ефективността на
актуалните закони и политики за деца и предприемане на последващи действия
за подобряване на благосъстоянието на децата.
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Следва да се предприемат нужните действия за подобряване на работата и
постигане на широк обществен консенсус за националните приоритети и
политиките, насочени към осигуряване на високо качество на живот,
благополучие и личностно развитие на децата в България. Отчетена е
необходимостта от координиране на дейността между институциите и
организациите, работещи с деца, за навременно откриване на деца, живеещи в
бедност или в риск от бедност, и предприемане на навременни мерки за
подкрепа на техните родители.
Очертана е необходимостта от провеждането на насочени към деца и
родители последователни и устойчиви инициативи за постигане на разбиране и
толерантност към различието, както и от повишаване на качеството на услугите.
Това е свързано с повишаване на квалификацията на персонала, работещ в
социални институции, по-добро финансиране и осъществяване на дейности в
интерес на настанените в тях, насочени към интеграцията и реинтеграцията им в
обществено-икономическия живот.
В „Бялата книга за детето“ се посочва, че е необходимо прилагането на
унифицирани критерии за оценка на качеството на предоставяните услуги и
последваща оценка на ефекта им върху семействата, възползвали се от тях.
Необходимо е да бъде осигурено стандартизиране на услугите по ранна детска
интервенция и създаване на единна рамка за подкрепа на децата и родителите.
Според участниците в Националното представително проучване като найважното, което трябва да направи държавата, за да подпомогне родителите в
грижата им за децата, е оказването на финансова помощ (46%) (Бяла книга за
детето, 2021). Сред сферите, в които е необходимо да се положат усилия от
страна на държавата, се открояват образованието и социалните услуги (по 14%),
следвани от здравеопазването (9%). 7% посочват необходимостта от подобряване
на мерките за закрила на детето, като техният дял е малко по-нисък при
родителите (5%) и при хората с най-високи доходи (5%).
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Детско здравеопазване
Политиката за подобряване на здравните услуги за деца е от изключително
значение, като има за цел да осигури по-добър достъп и своевременно насочване
към необходимата диагностика и лечение, както и цялостна медицинска помощ
за деца. През последните две години пандемията от COVID-19 засегна и
продължава да засяга децата и правата на децата по най-различни начини както в
краткосрочен, така и в дългосрочен план.
Едно от основните предизвикателства в тази област, посочени в „Бяла книга
за детето“, е разработването и приемането на цялостна политика, насочена към
подобряване на детското здраве, включително здравословния начин на живот,
психичното здраве и благополучието на децата. Според дете, член на Съвета на
децата, „предизвикателство пред децата е безплатното здравеопазване, но
съществен проблем е, че при по-сериозни операции трябва да се плаща“ и
„важно е запазването на доброто психично здраве, тъй като депресията вече е
една

от

водещите

причини

за

увреждане

на

психичното

здраве

и

работоспособността на младежите“ (пак там).
Посочва

се

необходимостта

от

изграждането

на

Национална

многопрофилна детска болница и от нуждата от последващо обучение на
доставчиците на услуги и ромски здравни медиатори по ключови теми, свързани
с ранното детско развитие, и по-специално през първите 3 години от живота, и
ранна детска интервенция за деца с увреждания и проблеми в развитието.
Следва да се положат усилия за изготвяне на последваща оценка на
въздействието на Националната програма за подобряване на майчиното и детско
здраве и приемането на програма с нов период. Отчита се нуждата от
определянето на звено за координация на услугите за Ранна интервенция в
помощ на родителите, които търсят информация за диагностика и услуги.
Очертана е нуждата от подобряването на работата по интегриране на
услуги, които да обхващат дейности както от здравната, така и от социалната и
образователната системи в отговор на комплексните нужди на децата и
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родителите, включително и в областите на детското здраве, здравословен начин
на живот и превенция на зависимостите. Съществуващите програми за лечение и
психо-социална рехабилитация следва да се развият за покриване на национално
ниво на нуждите от лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими лица.
Съществува и необходимост от изготвяне на анализ и мерки за намаляване на
коефициента на детска смъртност и преодоляване на диспропорцията между
градовете и селата.
Предизвикателство, очертано в „Бялата книга за детето“, е и създаването на
политики за подготовка на бъдещи родители и превенция на ранните бракове и
ранната бременност. Посочена е необходимост от уеднаквяване на методите за
набиране на данните за броя на децата със затруднения в развитието, с хронични
и други заболявания, с цел провеждане на ефективни политики за ранна
диагностика, лечение и подкрепа.
Образование, спорт и култура
Образователните потребности на децата трябва да се удовлетворяват чрез
осигуряване на равни възможности за всяко дете на достъп до образование,
спорт и култура. Дигитализацията и новите технологии през 21. век променят
света и структурата на познанията и отношенията. Тази промяна изисква
повишаване нивото на цифровите компетентности на цялото общество,
включително и на децата.
През последните години са извършени редица законодателни реформи с
цел подкрепа на стимулирането на подрастващите и насърчаването на детското
развитие – приет е Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
през 2015 г., въведен е Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст. В България през последните 10
години се наблюдават динамични промени в стойностите на преждевременно
напусналите образование или училище – 18 766 през 2010/11 г., и 21 127 през
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2018/2019 г. Причините за напускане на училище най-често са следните: семейни
причини; заминаване в чужбина; нежелание и др. Според дете от Съвета на
децата „не са малко децата, които са принудени да търпят вербални обиди,
основани на етнос, етно-култура и религия“ (пак там).
Прилагането на функционално оценяване за ранно разпознаване и ранното
въздействие на всяко дете и ученик със специални образователни потребности е
нова философия за подкрепа, според която всяко дете, което в даден момент има
нужда от подкрепа, може да я получи на място в детската градина или в
училището.
На децата и учениците се осигуряват дейности за обща и допълнителна
подкрепа за личностно развитие, като по данни на Центъра за информационно
осигуряване на образованието към февруари 2020 г. е предоставена подкрепа на
общо 22 033 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното
образование. Децата със специални образователни потребности по данни от МОН
за 2019 г. в предучилищно и училищно образование са 25 393 деца (пак там).
Очертано предизвикателство пред образователната система е справянето с
все още високите нива на функционална неграмотност. Преминаването към
обучение от разстояние в електронна среда във връзка с COVID-19 поставя
образователната система пред нови предизвикателства. Според проучване на
УНИЦЕФ в България за всеки трети ученик основната пречка за достъпа до
обучение е липсата на устройства и интернет. Сериозно предизвикателство пред
учителите и родителите в условията на пандемия е да помогнат на децата в
начално училище да се научат да четат и пишат. Засилената работа с интернет,
часовете, прекарани на компютър, с острота поставят и темата за достъпа до
забранени сайтове и платформи, за осигуряване на безопасността на децата в
интернет. Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН и
Националният екип за кризисна подкрепа към ДАЗД осигуряват психологическа
подкрепа
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преодоляване на психологическите последици от кризата, предизвикана от
пандемичната обстановка.
Според дете член на Съвета на децата „предизвикателство пред децата със
специални образователни потребности е трудното реализиране в извънкласни
дейности, съответно в живота“. Друго дете твърди, че „в училище искат от децата
да имат познания по всичко, но когато си добър във всичко, не знаеш накъде да
продължиш

и

това

е

голямо

затруднение“

(пак

там).

Работата

по

професионалното ориентиране продължава да бъде предизвикателство за
институциите. Усилията на институциите, в координация с бизнеса, все още не е
постигнало видими резултати за насочване на младите хора към професии, в
които могат да получат реализация и доходи от труд. Резултатите от
Националното

представително

професионалното

ориентиране

проучване
в

страната

показват,
се

че

оценява

развитието
като

на

по-скоро

незадоволително (пак там).
Необходимо е да бъдат полагани усилия за осигуряването на достатъчно
детски заведения за всички деца в районите, където детските заведения не
достигат, както и подобряване на резултатите от обучението и образованието на
децата, като се повиши качеството на предлаганите услуги. Образованието следва
да е практически ориентирано към съвременните условия и потребности и да
бъде привлекателно за децата. Важно е преодоляването на проблемите на
достъпа до образование, както и осъвременяването на методите на преподаване.
Необходимо е да бъдат реализирани политики за въвеждането на кариерното
ориентиране на децата/учениците във всички образователни етапи, като
родителите трябва да участват в живота на децата им извън училище. Проблем
има и с преодоляването на агресията и стреса в училищата и детските градини,
както и осигуряване за всички деца на достъп до изкуство и култура.
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Детско участие
Доброволното и информирано включване на децата във всички сфери на
техния живот е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето. Детското
участие осигурява смисленото упражняване на детските права и създава среда, в
която възрастните не просто обслужват нуждите на децата, а им дават
възможност да се насладят пълноценно на упражняването на тези права.
Изслушването на детето и вземане предвид на неговото мнение е както фактор за
защита на интересите и правата на детето, така и начин за придобиване на
социални умения, граждански компетентности и увереност, които подкрепят
неговото развитие и съдействат за достигане на пълния му потенциал. Когато в
системата за детски грижи просто се задоволяват техните нужди, децата стават
зависими от системата, но когато на децата е осигурена възможността да
упражняват своите права, им се дава свободата да се развиват като личности.
Законодателните норми по отношение на детското участие в България са
създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат
всички сфери на обществения живот. Като държава – страна по Конвенцията на
ООН за правата на детето, България е потвърдила своя ангажимент да подкрепя
детското участие и да насърчава прилагането на практически механизми за
пълноценно участие на децата на всички равнища на вземане на решения.
Различни механизми за детско участие са въведени на училищно, общинско,
областно и национално равнище.
ДАЗД реализира голяма част от дейностите си съвместно и съгласувано със
Съвета на децата, който е създаден през 2003 г., като консултативен орган към
председателя на ДАЗД. Чрез него председателите на агенцията дават ясна заявка,
че гласът на децата трябва да бъде чут от възрастните. Основната мисия на
детския консултативен орган е да представя гледната точка на децата по въпроси,
които засягат правото им на защита, развитие и участие в общественополитическия живот.
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Съветът на децата активно се включи и при написването на „Бялата книга за
детето“, като изрази своето мнение относно предизвикателствата, свързани с
израстването, развитието и подготовката на децата за самостоятелен живот.
Децата споделят, че тяхното мнение често не се взема предвид при решения,
които ги засягат, като от страна на институциите невинаги срещат разбиране, не
им се предоставя достъп до информация, особено до такава, свързана с
политиките за деца.
В „Бяла книга за детето“ е представена не само обобщена ретроспекция на
политиките за детето през последните 10 години в областта на детското участие, а
са изведени и основните предизвикателства, с които трябва да се съобразим
при разработването и изпълнението на политиките за деца: увеличаване на
участието на децата в живота на общността, за включването им във вземането на
решения по въпроси, които ги засягат, както и за поемане на отговорност и
въвличане в тяхното изпълнение; формирането на лидерски качества у децата и
способности за критично мислене и вземане на информирани решения, за
развитие на предприемачество и способност за себеизразяване и себеизява;
привличане на деца и възрастни в съвместни дейности и каузи на национално,
регионално и местно ниво; организиране на допитвания до децата от различни
възрасти в периода на детството за значимите теми в детския живот, върху които
е необходимо да се акцентира повече и да бъдат взети предвид за политиките за
детско развитие; осигуряване на условия за постоянни консултации с децата от
страна на училищата и други органи, които предоставят услуги за деца, като се
приемат подходящи мерки за подкрепа на правото на децата да изразяват
собствените си възгледи и позиции; общественият съвет в детските градини и
училищата, като орган за подпомагане на развитие и за граждански контрол над
управлението, следва да получи нормативно по-голяма подкрепа за развитие на
възможността за участие на децата в живота на образователната институция;
насърчаване и улесняване на създаването на структури и детски организации,
които се управляват от и за деца и младежи на местно и регионално ниво.
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Сигурност и правосъдие
Децата са равни пред закона и имат право да получават достъп до
информация, правна консултация и защита, отговаряща на техните нужди и найдобър интерес. Те развиват своите способности и са в процес на формиране като
зрели хора, активно участващи в гражданското общество и поради това се
нуждаят от специална подкрепа. „Бяла книга за детето“ отделя специално
внимание на проблемите за насилието, правосъдието, агресията и сигурността
при децата.
Насилието е разглеждано като антихуманен акт, вид престъпление и един от
резултатите на агресивното поведение. Това разбиране може да се възприеме
като водещо в осъществяваната дейност от отговорните институции. Взети са под
внимание рисковите групи със специфични възрастови или социални особености,
както и реакциите и преживяванията на различните по интензивност психични и
физически травми на децата жетви на насилие. Акцентира се на отклоненията в
психичното и интелектуално развитие на детето като рисков фактор при
насилието, тъй като при специфични болестни състояния децата трудно се
справят с травмите.
Дейността в областта на правосъдието, като особен вид правоохранителна и
правораздавателна държавна дейност, се ръководи от принципите: законност
при установяването на истината; доказаност и мотивираност на съдебните актове;
публичност, достъпност и прозрачност във всички фази на съдебната процедура;
единност на осъществяващата го съдебна система; състезателност и равенство на
страните в процеса; безпристрастност и политическа неутралност на съдебния
състав; право на страните на достъпна и компетентна правна помощ в процеса;
участие на гражданите и гражданското общество при осъществяването му.
По отношение сигурността на детето тя се възприема винаги като
предпазване от вреда, подсигуряваща живота и здравето на детето. А агресията,
като най-примитивна форма на насилие, форма на поведение, целящо да нанесе
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и навреди на друго живо същество, което е мотивирано да избегне това
третиране.
Децата са равни пред закона и имат право да получават достъп до
информация, правна консултация и защита, отговаряща на техните нужди и найдобър интерес. Те развиват своите способности и са в процес на формиране като
зрели хора, активно участващи в гражданското общество, и поради това се
нуждаят от специална подкрепа.
В

„Бяла

книга

за

детето“

са

обобщени и

изведени

основните

предизвикателства, касаещи сферата „Сигурност и правосъдие“: продължаване
синхронизирането на националните политики с препоръките на Комитета на ООН
по правата на детето и приоритетите и целите на стратегическите документи на
Европейския съюз за постигане на Целите за устойчиво развитие; разработване на
съвременни политики за детето и подкрепа на родителите, както и на хората,
които се грижат за деца, като се гарантират правата на всяко едно дете в
дългосрочен план; осигуряване на подкрепа на родителите и разширяване на
капацитета от професионално подготвени специалисти, които да могат да
подкрепят личностното развитие на всички групи деца със специални
потребности,

и

да

реализират

интегриран

подход

–

най-голямото

предизвикателство пред системата за закрила на детето; увеличаване на
използването на Националната телефонна линия за деца 116 111 като
възможност за всички – деца, родители, граждани, за информиране,
консултиране и подаване на сигнал за дете в риск; постигане на добра
координация и ефективно сътрудничество между институциите, съобразно
тяхната отговорност по отношение на подкрепата на децата и родителите;
създаване на професионални стандарти за експертите, осъществяващи функции
по закрила на детето, и подобряване на тяхната квалификация и на необходимите
им условия за работа.
Очертана е и необходимостта от привличане на по-широк кръг
представители на гражданското общество за разработване, внедряване и
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изпълнение на национални, областни и общински програми за децата, както и
осигуряване на подходи и средства за съвместното им реализиране. Постриктното съблюдаване на човешките права следва да се превърне в реалност и
по отношение на децата в страната.
Мисията на „Бяла книга за детето“ е да отвори с ключ вратата на
консенсуса за общото разбиране и вземането на решения, свързани с нашето
бъдеще – децата на България. Ключът представляват стратегическите насоки,
дейностите и сериозната ангажираност на обществото и държавата с проблемите
и подкрепата на съвременните деца и техните родители.
Изводите в „Бяла книга за детето“ очертават редица предизвикателства за
подобряването на работата и постигане на широко обществено разбирателство за
националните приоритети и политиките за осигуряване на качествен живот,
благополучие и личностно развитие на децата на България. Отразена е
необходимостта от създаване на условия за насърчаване и активно включване на
родителите и децата в дейности и инициативи в обществения и училищния
живот. Подкрепата на детето преминава през подкрепата на родителите му и
когато политиките и работата за подкрепа са навременни и в необходимото
качество и количество, то политиците и институциите ще са заработили в синхрон
и ще са изпълнили отговорността си към обществото.
С тази първа в България „Бяла книга за детето“ се отправя послание към
всички отговорни за политиките заинтересовани страни, че децата имат нужда от
всички нас, за да се развиват, доказват и за да успяват сами в живота си, когато
израстат. Бялата книга е своеобразен пътеводител за постигане на обединение за
политиките за българските деца. В края на този път, който извървяваме, всички
ние ще сме изпълнили дълга си на отговорни граждани, родители и
професионалисти, осигурили смислен живот на децата ни.
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През 2022 г. предстои представянето на VI и VII консолидирани периодични
доклади по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето, като
страната ни трябва да отговори на дадените към България препоръки от страна на
Комитета за правата на детето от 2016 г. Устойчивият напредък в изпълнението на
задълженията на България, произтичащи от разпоредбите на Конвенцията,
следва да доведе до подобряване на качеството на живот на децата и техния
достъп до услуги, отстояването на техните основни права и подкрепата за тяхното
развитие. Постигнатото има предпоставките да прерасне в една модерна система
за осъществяване на правата на детето.
В края на 2019 г., по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН
за правата на детето, в сградата на Народното събрание на Република България се
състоя инициираното от ДАЗД официално поставяне на Капсула на доброто за
нашите деца, която съхранява важни послания от органите по закрила у нас. С
тази символична инициатива ДАЗД изрази още веднъж убеждението си, че
децата имат нужда от специално отношение и закрила, за които всички трябва да
работят заедно. Надеждата ни е, че при нейното отваряне през 2030 г. ще сме
изпълнили целите на хилядолетието, свързани с децата.
Институциите и Националния съвет за закрила на детето в България
нееднократно изразяват своята готовност да работят за създаването на успешна
държавна политика, чиято цел е да работи професионално и да гарантира
правото на всяко дете да живее и да развива своя потенциал. Държавата е
задължена пред децата на България да предприеме необходимите действия и
последващи стъпки, с които да се подобри политиката за детето и семейството, от
ангажираните органи по закрила.
Отлагането вече трета година на приемането на Национална стратегия за
детето създава затруднения в подкрепата на всички деца и в работата на
системата за закрила. Липсват Национална програма за закрила на детето,
Национална програма за превенция на насилието и ред координирани мерки,
които са систематизирани в проекта на стратегическия документ и за които сме
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поели ангажимент като страна, ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на
детето. Време е час по-скоро да се предприемат необходимите действия, да се
обединим и да си сътрудничим в обществото и всички заинтересовани страни, в
името на осигуряването на благосъстоянието и личностното развитие на децата
на България. С изготвените предложения в Бялата книга, както и при справяне с
очертаните предизвикателства, изразявам увереност, че ще имаме възможност за
промяна на следващите поколения граждани на Република България към подобър живот и благополучие в семействата, а спазването на човешките права на
детето ще са част от ключовите принципи, които ни обединяват занапред.
България расте с децата си! Нека заедно постигаме повече за децата!
Използвана литература
Бяла книга за детето, 2021 г. Държавна агенция за закрила на детето. State Agency for Child
Protection. White Paper on the Child, 2021 [Darzhavna agentsia za zakrila na deteto. Byala kniga
za deteto, 2021 g.].
Евростат,
2021.
Eurostat,
2021.
[Evrostat].
–
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices.
Евростат. Eurostat. Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey. [Evrostat]. –
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en.
Евростат. Детската смъртност в Европейския съюз, 03.2020 г. Eurostat. Infant mortality in the EU,
03.2020. [Evrostat. Detskata smartnost v Evropeyskia sayuz, 03.2020 g.]. –
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200309-1
Евростат. Степен на фетална, пери- и неонатална смъртност по държава на възникване, 07.2021 г.
Eurostat. Fetal, peri- and neonatal mortality rates by country of occurrence,07.2021[Evrostat.
Stepen na fetalna, peri- i neonatalna smartnost po darzhava na vaznikvane, 07.2021 g.] –
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_cd_aperrto&lang=en
Комитет за правата на детето към ООН. Заключителни наблюдения във връзка с консолидирания
трети, четвърти и пети периодичен доклад за България от 2016 г. Committee on the Rights of
the Child. Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Bulgaria
from 2016. [Komitet za pravata na deteto kam OON. Zaklyuchitelni nablyudenia vav vrazka s
konsolidirania treti, chetvarti i peti periodichen doklad za Bulgaria ot 2016 g.].
Национален статистически институт. Живородени по области, общини и възраст на майката,
04.2021 г. National Statistical Institute. Live births by districts, municipalities and age of mother,
04.2021. [Natsionalen statisticheski institut. Zhivorodeni po oblasti, obshtini i vazrast na maykata,
04.2021 g.]. – https://bit.ly/Live-birth.
Национален статистически институт. Индикатори за бедност и социално включване през 2020
година. Статистика на доходите и условия на живот. National Statistical Institute. Indicators of
poverty and social inclusion in 2020. Income statistics and living conditions (EU SILC) [Natsionalen
statisticheski institut. Indikatori za bednost i sotsialno vklyuchvane prez 2020 godina. Statistika na
dohodite i uslovia na zhivot.]. –
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/SILC2020_FRTG25T.pdf

20

Елеонора Лилова
Предизвикателства в политиките за децата
в първата у нас „Бяла книга за детето“
Нека заедно постигаме повече за децата

www.swjournal-bg.com

Национален статистически институт. Коефициенти на смъртност по местоживеене, статистически
райони, области и пол, 04.2021. National Statistical Institute. Mortality rates by place of
residence, statistical regions, districts and sex, 04.2021 [Natsionalen statisticheski institut.
Koefitsienti na smartnost po mestozhiveene, statisticheski rayoni, oblasti i pol, 04.2021]. https://bit.ly/death-coefficient.
Национален статистически институт. Население и демографски процеси през 2020 година. National
Statistical Institute. Population and demographic processes in 2020 [ Natsionalen statisticheski
institut. Naselenie i demografski protsesi prez 2020 godina.]. –
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2020_IVGTQG5.pdf
Национален статистически институт. Обслужени деца в детските ясли по възрастови групи и
статистически райони, 05.2021 г. National Statistical Institute. Served children in nurseries by
age groups and statistical regions, 05.2021 [Natsionalen statisticheski institut. Obsluzheni detsa v
detskite yasli po vazrastovi grupi i statisticheski rayoni, 05.2021 g.]. – https://bit.ly/Children-innursery
Програма за развитие на ООН. Доклади за човешкото развитие. United Nations Development
Programme. Human Development Reports [Programa za razvitie na OON. Dokladi za choveshkoto
razvitie.]. – http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BGR и
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/BGR.pdf
За автора:
д-р Елеонора Лилова,
Председател на Държавната агенция за закрила на детето
Контакти: sacp@sacp.government.bg

21

