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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ“ 
 
1) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

проследяването на бременността и осигуряване на здравето на всички бъдещи 
майки? 
 

 Необходимост от повишаване на достъпа до здравни грижи за всички жени, 
независимо от здравноосигурителния им статус. 

 Приемане на медицински стандарт по акушерство и гинекология. 
 Връщане на акушерския модел на грижа в Женска консултация и адресиране на 

острия дефицит от акушерки, които в последните години много силно намаляват на 
брой. 

 Повишаването на качеството е свързано с повишаване на квалификацията на 
здравните специалисти, ограничаване намесата на немедицински специалисти, 
чиито методи не стъпват на научна основа. 

 
2) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

подобряване на грижата за недоносените деца? 
 

 Създаване на регионални центрове за късно проследяване на недоносените деца. 
 Въвеждане на семейно-ориентирани и развитийни грижи в отделенията по 

неонатология (напр. кенгуру грижа, кърмене, разширяване на възможностите за 
посещения на родители и др.). 

 Включване на работата с недоносени деца в образователната подготовка на 
специалистите по рехабилитация и кинезитерапия и осигуряване на рехабилитация 
за недоносените деца в отделенията по неонаталогия, както и след изписването. 

 Информирането на бременните жени за рисковете и превенцията на 
преждевременните раждания на възможно най-ранен етап от страна на АГ 
специалистите и акушерките, които проследяват бременността.  

 Препоръчва се раждането на недоносени деца да става приоритетно в болнични 
заведения с неонатологично отделение на 3то ниво или незабавното 
транспортиране на новороденото до такова отделение, ако това е невъзможно; да 
има стандарти за това и неспазването им да води до санкции за болниците, които 
окуражават такива раждания да се случват при тях без да са готови за това, с цел да 
получат клиничната пътека за раждането. 

 Осигуряване на високоспециализирано лечение за децата, които имат нужда от 
такова, тъй като това в момента се поема само частично от НЗОК. 

  
3) Какво е най-необходимо да се случи в следващите 10 години за подобряване на 

здравето на децата в ранна възраст (всички деца)? 
 

 Въвеждане на патронажна грижа за деца от 0-3 г. 
 Обезпечаване на ранното проследяване на развитието на децата от 

общопрактикуващите лекари и въвеждане на методи за събиране, систематизиране 
и обобщаване на данните, които те събират, както и въвеждане на електронно досие 



 

в системата на здравеопазването, което да позволява проследяване на 
интервенциите към децата от различните специалисти. 

 Въвеждане в практиката на стандартизирани методи за скрининг и оценка на 
детското развитие, на база стандарти за ранно детско развитие. 

 Превантивна работа от училищна възраст чрез включване в обучението на децата 
от 6-7 клас на въпроси, свързани с тяхното здраве, здравната профилактика и 
здравословно репродуктивно поведение. 

 
4) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

подобряване на храненето на децата в ранна възраст? 
 
 Подобряване на информираността по въпросите на детското хранене чрез  

разяснителни кампания, както и кампании за насърчаване на кърменето и 
информиране за вредите от ранното захранване. 

 Осъвременяване на националните насоки за хранене на кърмачета – нов вариант е 
бил разработен и предложен на Министерството на здравеопазването преди 3 г., но 
няма движение по него. 

 Подобряване на квалификацията на специалистите чрез включване на 
следдипломно обучение по детско хранене и увеличаване броя на специалностите 
в университетите по въпросите на детското хранене.  

 Разширяване на мрежата от детски кухни и раздавателни пунктове. 
 Мерки за адресиране на анемията сред децата. 

 
 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „РАННО УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ“ 
 

1) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 
увеличаване обхвата на децата в детските ясли и в детска градина? 

 
 Включване на нови детски градини в устройствените планове на нови квартали, с 

цел подобряване на обхвата в големите градове. 
 Промени в Наредба 5 и в ЗПУО, с оглед допускане и регламентиране на 

алтернативни и иновативни услуги за ранно детско образование и грижи. 
 

2) Какви мерки са необходими за подобряване на достъпа до детска ясла и детска 
градина за децата от уязвими групи (вкл. деца в бедност, от различен етнически 
произход, от отдалечени места и др.)? 

 
 Премахване на финансовите бариери пред достъпа чрез елиминиране на таксите за 

посещение и осигуряване на безплатна храна, съобразена със здравните изисквания 
за възрастта на децата. 

 Приобщаване и ангажиране на родителите чрез въвеждане на национално 
финансирана програма за работа с родители и за активно включване в 
образователния процес (вкл. напр. домашни посещения от педагози в домовете на 
децата за изграждане на доверие). 

 Създаване на приобщаваща среда за децата от уязвими групи – напр. всяко дете да 
има нещо познато в обстановката, с което да се идентифицира, или което е близко 
до ежедневието и/или културата му. Това значително скъсява процеса на адаптация 
и намалява стреса. 

 Осигуряване на персонал, който говори майчиния език на децата в услугите, в които 
има деца, които не владеят български език, с цел улесняване адаптацията на децата 
и превенция на неправилната идентификация на развитийни проблеми. 

 



 

3) Какво трябва да се предприеме за подобряване на качеството на услугите за 
ранно детско образование и грижа? 

 
 На ниво политики, регламентирано и регулирано запознаване на вземащите 

решения с реалните дейности в яслите и детските градини чрез посещения на място 
и ангажиране в учебния процес. 

 Оценяване на норматива за съотношението на децата в групите спрямо броя на 
педагозите, в съответствие с международните добри практики. Твърде големите 
групи трябва да се редуцират, а където това е невъзможно може да се включват 
родителите като подкрепящи работата, което ще разтовари специалистите и от друга 
страна ще е полезно за родителите като повиши родителския им капацитет. 

 Подобряване на подготовката на кадрите чрез въвеждане на академични програми 
за обучение на педагози за работа с деца от 0-3 г., както и дуално обучение за 
педагози.  

 Осигуряване на достатъчно нови специалисти в услугите, а в наличните специалисти 
да се влага ресурс и техните знания да се актуализират и надграждат редовно. 

 Организиране на информационна кампания за привличане на утвърдени 
специалисти в ранното детско образование, които да обучават студентите педагози. 

 Осигуряване на условия за повече самостоятелност, проактивност и гъвкавост от 
страна на служителите, с оглед насърчаването на развитийните и свободни игри. 
Много от възприетите практики в градините и ясли не са подкрепящи развитието, тъй 
като работата с децата е прекалено структурирана, а те имат нужда от повече 
свобода, за да се развиват пълноценно. 

 Оптимизиране на сградния фонд чрез целенасочено включване на детските градини 
и детските ясли в оперативните програми за енергийна ефективност. 
 
4) Какво реформи са необходими в детските ясли за да има по-цялостна подкрепа 

към развитието на децата (вкл. реформи на структурно ниво по отношение на 
мястото на детските ясли в системата и реформи на микро ниво в самите ясли)? 
 

 Изграждане и утвърждаване на детската ясла като институция, насочена към 
ранното учене на децата, чрез прехвърляне на яслите под ръководството на МОН и 
промяна в съотношението педагози - медицински сестри в полза на първите. 
Съвременното устройство на детските ясли не предполага ефективен 
образователен процес, а персонала няма педагогическа квалификация, което 
означава, че се предоставя повече грижа отколкото образование.  

 Развитие и въвеждане на адекватни препоръки за развитийна подкрепа на деца от 0 
до 3 г. в яслите. 
 
5) Какво трябва да се случи за да могат децата с увреждания и забавяне в 

развитието да бъдат приобщени в детските ясли и детските градини? 
 

 Разработване на инструмент за ранна идентификация на увреждания и затруднения 
в развитието и инструмент за оценка на компетенциите на детето, за да може с него 
да се работи адекватно спрямо нуждите и възможностите му.  

 Във всяка ясла трябва има психолог и логопед, а тези, които са налични в детските 
градини трябва да влизат в групите и да правят скрининг с цел ранна идентификация. 

 Мерки за намаляване на съпротивите на персонала срещу приобщаващото 
образование. 
 
6) Какви мерки следва да предприеме държавата за насърчаване на ранното учене 

в семейна среда и осъзнаване на ключовата роля на родителите в това? Какви 
мерки следва да бъдат предприети за насърчаване на включването на 
родителите в услугите за ранно детско образование и грижа? 



 

 
 Важно е да се регламентира участието на родителите, за да се избегнат и намалят 

конфликтни ситуации и разминавания между отделни райони, ясли и детски градини. 
 Персоналът се нуждае от развиване на комуникационни умения за общуване с 

родителите. Това може да се случи през  сътрудничество между образователния и 
социалния сектор. Адекватна употреба на родителски срещи. 

 Провеждане на училища за родители и тренинги за повишаване на капацитета на 
родителите.  

 Създаване на иновативни услуги, например Семейни центрове, които да предоставя 
индивидуална подкрепа за ученето в семейна среда; родителски литературни 
клубове, при които родителите се събират и обсъждат детска книжка, която след това 
четат на децата си, следвайки препоръките на специалистите за учене в семейна 
среда. 

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ“ 
 

1) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 
превенцията на насилието срещу децата във всички негови форми? 

 
 Повишаване експертизата на всички специалисти, които работят с деца в ранна 

възраст и техните семейства за разпознаване на индикациите за насилие срещу 
децата и тяхната роля за превенция и подкрепа в случаи на насилие. 

 Кампании за промяна на нагласите на специалистите и родителите относно 
важността на превенцията на насилието и обезпечаването на сигурността на децата 
в ранна възраст. 

 Обучаване на родителите, още по време на бременността, относно негативните 
последствия от насилието за развитието на детето. 

 Развитие на мобилни услуги за превенция в общността и добра координация между 
социалните, образователните и здравните специалисти в работата по случаи. 

 При случаи на насилие, освен с децата в риск или жертви на насилие, целенасочено 
трябва да се работи с всички засегнати страни, включително и със самите 
насилници, с оглед превенция на повторната виктимизация. 

 
2) Какво трябва да се предприеме за да намалее дела на изоставените деца и 

децата, разделени от семействата си с мерки за закрила? 
 
 Повишаване на ресурсите на Отделите за закрила на детето (ОЗД), за да могат при 

кризисни интервенции да предоставят спешна материална подкрепа в случаите на 
риск за изоставяне на детето. 

 Подобряване на координацията между системите, за да се подобри познаването на 
рисковете, картографиране на рисковите семейства, за да се започне работа по 
превенция с участието на специалисти от трите системи и с планиране на услугите 
на база на реално съществуващи потребности. 

 Повишаване информираността сред здравните специалисти относно това как се 
съобщава проблем, свързан със здравословното състояние на детето, как да 
подкрепят семейството и да го консултират, как да се посрещнат потребностите на 
детето и къде и на каква подкрепа може да разчита. 

 Чрез ясни и разбираеми послания по всички канали трябва да се поддържа 
прозрачност и информираност на обществото по отношение на процеса на 
деинституционализация и напредъка по него.  

 



 

3) Кои са ключовите реформи, които следва да се състоят в системата за закрила 
на детето за да изпълни тя своята роля в гарантирането на сигурност и закрила 
за децата в ранна възраст? 
 

 Ресурсно обезпечаване и адекватно финансиране на ОЗД, вкл. заплатите на 
специалистите, за да се гарантира пълноценната им работа и да се намали 
текучеството.  

 Развие на капацитета на специалистите чрез супервизии и надграждащи и 
специализирани обучения, свързани с техните потребности и тези на целевите групи, 
както и чрез въвеждане на изисквания за тяхното образование. 

 Приемане на стандарт за натовареност на социалните работници и профилиране, 
където това е възможно. 

 Мерки за подобряване на имиджа на социалния работник и за повишаване 
осведомеността на обществото за ролята му. 

 Работата по превенция на насилието следва да се насочва към доставчици на 
социални услуги, което би разтоварило ОЗД и повишило качеството. 

 
4) Какво трябва да се предприеме по отношение на социалните услуги, насочени 

към превенция на насилието и подкрепа за деца, които са под закрила? 
 
 Центровете за настаняване от семеен тип трябва да работят и с родителите; на 

семейството да се гледа като на система, от която детето е част и контактът със 
семейството да се поощрява. 

 Въвеждане на ясни стандарти за компетенции на специалистите в социалните услуги 
и изискванията към тях.  

 Осигуряване на достатъчно на брой мултидисциплинарни екипи от специалисти в 
социалните услуги. 

 Социалните услуги следва да се превърнат в центрове в общността, където хората 
да могат да търсят подкрепа без да се притесняват от това; родители, които вече са 
ползвали подкрепа от дадена услуга, да станат комуникатори на услугата. 

 
5) Какво може да се предприеме от държавата за повлияване върху обществените 

нагласи, свързани с домашното насилие и осъзнаване на вредата от него за 
детското развитие? 
 

 Трябва да има разбиране в обществото, че държавата не цели да взема децата от 
семействата, а да подкрепя и да насочва семействата към необходими и подходящи 
за тях форми на подкрепа в общността. 

 Масирани обществени кампании и обсъждания за формите на насилие, 
разпознаване на индикациите за насилие в ежедневието и информираност относно 
последствията от него върху детското развитие. 

 
6) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

инфраструктурата и средата в населените места за да бъде гарантирана 
безопасността на децата (напр. по отношение на детските площадки, зелените 
площи и др.)? 

 
 Осигуряване на достъп на децата с увреждания на всички публични места. 
 Достъпни и обезопасени детски площадки с ясни правила за ползване, с акцент на 

това родителите да разберат какъв модел на поведение показват на децата си, ако 
нарушават тези правила. 
 

 
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 



 

 
1) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

детската бедност и борбата с вредните последствия от нея за развитието на 
децата? 
 

 Трябва да се работи на първо място с родителите с цел повишаване на техния 
капацитет чрез неформално образование за родители в риск от бедност – 
ограмотяване чрез интегриран подход в социалните услуги и възможности за 
включване в различни форми за образование и придобиване на професионална 
правоспособност.  

 Премахване на бариерите за заетост на родителите чрез подкрепа от държавата за 
наемане на детегледачи, с цел осигуряване на възможност за връщане на работа 
след майчинството.  

 Стимулиране на заетостта чрез осигуряване на адекватни възможности за 
поддържане на баланс на личния с професионалния живот чрез регламентиране в 
трудовото законодателство на възможност за работа от вкъщи, за гъвкаво или 
намалено работно време за родители на деца до 3 г. От полза тук би било активното 
коопериране на ресурсите на бизнеса и държавата за подкрепа в преодоляването на 
възникнали остри социални семейни проблеми на работещите чрез механизмите на 
колективното трудово договаряне и корпоративната социална отговорност. 

 Превенция на немонетарната бедност при децата, която се изразява в липса на 
развитийна грижа (внимание, възможности за общуване, учене, пътуване, игра), чрез 
развиване на уменията на родителите за разбиране нуждите на децата в различните 
етапи от тяхното развитие.  

 
2) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

подобряване на жилищните условия за децата от уязвими групи (вкл. деца в 
бедност, от различен етнически произход и др.?) 

 
 Включване на къщите извън регулация в градските планове и урегулирането им. 
 Предоставяне на общински жилища на нуждаещите се чрез по-прозрачна за цялото 

общество процедура, като при всички случаи се спазват изискванията за минимум 
квадратура на член от семейство. 

 
3) Какво трябва да се предприеме за подобряване на качеството на социалните 

услуги, насочени към подкрепа на децата в ранна възраст и семействата им? 
 
 Въвеждане на изисквания за образователна степен и професионален опит за 

заемане на позиции в социалните услуги и профилиране в работата на социалните 
работници. Още на ниво университети трябва да има адекватно съчетаване на 
теорията с практиката в обучението на специалистите. 

 Специалистите трябва да получават адекватна подкрепа за професионално 
развитие чрез обучения, супервизия, интервизия.  

 Повишаване на статута на социалния работник и въвеждане на заплащане на нивото 
на средната работна заплата за страната, като основна предпоставка за по-
качествени социални услуги. 

 Въвеждане на системен подход в работата с деца и семейства в цялата социална 
сфера и в образованието. 

 
4) Какво следва да се предприеме за повишаване на обхвата на децата в социални 

услуги, подкрепящи тяхното развитие? 
 

 Въвеждане на интегриран подход и предоставяне на интегрирана подкрепа за 
посрещане на комплексните нужди на детето и семейството, като във всички услуги 



 

са работи стратегически и целенасочено в подкрепа на развитието на детето, а не 
върху конкретно възникнали нужди и единични проблеми. 

 Необходима е инфраструктура (включително и транспортна), която да улеснява 
достъпа на родителите до услугите. 

 
5) Кои са ключовите мерки, които трябва да се предприемат за подобряване на 

условията за социално включване на децата с увреждания и забавяне в 
развитието?  

 
 Ранното идентифициране на проблемите и осигуряване на своевременна подкрепа 

чрез услуги за ранна детска интервенция.  
 Подобряване на достъпа до заетост на родителите на деца с увреждания и 

осигуряване на личен асистент на детето за времето, в което родителите работят. 
 

6) Какви ключови реформи следва да се предприемат в системата на социално 
подпомагане и социалните плащания (помощите за отглеждане на деца), за да 
се постигне повече ефективност в насърчаването на развитието на децата? 

 
 Гарантиране на минимални детски надбавки за всички деца, независимо от дохода 

на семейството. 
 Предоставяне на възможност за безплатно посещаване на детска градина за всички 

деца. 
 Диференцирани помощи за деца в риск и неравностойно социално положение 

според индивидуална оценка на потребностите на детето и семейната ситуация и 
въвеждане на ваучерна система за посрещане на основни здравни, образователни 
и материалните потребности на децата от най-уязвимите семейства. 

 
7) По отношение на социалната закрила по време на бременността и майчинството 

(бащинството), какви промени следва да се предприемат от гледна точка на 
подобряване на условията за ранно детско развитие? 

 
 Повишаване на обхвата на наблюдение на бременните жени чрез материално 

стимулиране, регламентирано в законодателството – напр. всяка бременна жена, 
която е наблюдавана от лекар още от първите 3 месеца на бременността и има 
проведени регламентираните изследвания, да получава право да посещава 
безплатни подготвителни курсове и пакет за посрещане на новороденото (по 
примера на финландската кутия). 

 Осигуряване на достъп до проследяване на бременността за всички 
здравнонеосигурени бременни жени. 

 Провеждане на масирана медийна кампания за информиране, както и чрез мрежата 
на здравните медиатори, образователните и социалните услуги, за правото на 
безплатни прегледи и изследвания за всички бременни жени, както и за безплатния 
достъп на децата до здравни услуги и личен лекар. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛСТВОТО  
И РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ“ 

 



 

1. Как следва да се случва ранното установяване на затруднения в развитието 
(скрининг) в здравната, образователната и социалната системи? 

 
 Провеждане на скринингови изследвания по време на бременността, както и работа 

за превенция на рисковото поведение (тютюнопушене, нездравословно хранене и 
т.н.). 

 Развиване на патронажната грижа и на общностен подход на работа, с внимание към 
малките населени и/или отдалечени места и работа от страна на мобилни екипи от 
специалисти.  

 Осъвременяване на наличните скринингови инструменти и въвеждане на нови 
такива за детското развитие.  

 Предоставяне на информация на родителите от страна на лекарите и здравните 
специалисти за услугите за ранна детска интервенция. 

 Осигуряване на специалисти „Ранна детска интервенция“, психолози и социални 
работници в отделенията по неонатология, както и специално обособени „семейни 
стаи” за разговори с родителите. 

 Надграждане на уменията на здравните специалисти за съобщаване на новина за 
увреждане на детето или рискови състояния. 

 Увеличаване на броя на специалистите, които работят с деца в детските ясли и 
уменията им за общуване с родителите, което ще подпомогне превръщането на 
детската ясла в място за трансфер на знания към родителите и възможност за 
навременно установяване на трудностите.  

 
2. Какви ключови мерки следва да се предприемат, за да могат всички деца с 

увреждания или със затруднения в развитието да имат достъп до услуги за ранна 
детска интервенция? 

 
 Провеждане на проучвания на местно ниво на местните нужди, картографиране на 

областите и извеждане на рисковите, т.е. тези с най-висока концентрация на деца 
със забавяне в развитието и/или с увреждания, с цел информиране за планирането 
и предоставянето на услуги по ранна детска интервенция.  

 Мултиплициране на услугите по ранна детска интервенция и постигане на 
максимален обхват. 

 Повишаване на информираността и знанията на всички специалисти от трите 
системи за услугите по ранна детска интервенция и начините за насочване на 
родителите към тях. 

 Разработване на стандарти за ранно детско развитие за деца на възраст от 3 до 7 
години. 

 
3. Какви мерки следва да бъдат предприети по отношение на осигуряване на кадри 

за терапевтични услуги за ранно детско развитие? 
 
 Откриване на нови специализации и специалности по ранно детско развитие и ранна 

детска интервенция. 
 Утвърждаване на стажантски програми за новите специалисти и допълнителна 

квалификация за опитните специалисти. 
 Активна обмяна на опит между услугите за ранно детско развитие, включително и 

извън страната. 
 

4. Коя държавна институция да поеме лидерството на процеса по изграждането на 
национална система за ранна детска интервенция? Каква правна рамка следва 
да бъде изградена? 

 



 

 Участниците в дискусията считат, че лидерството може да бъде поето от ДАЗД, с 
разширяване на функциите на агенцията, или МТСП.  

 Ранната детска интервенция следва да се включи в законодателството – 
съществуващи закони (напр. ЗЗД, ЗСУ) или да се разработи нов подзаконов 
нормативен акт, насочен към нея.  

 Актуализиране на Методиката за ранна детска интервенция, разработена по проект 
„Социално включване“, с цел използването и припознаването й като водещ 
инструмент, включително и за постигането на унифициран модел на работа от 
всички услуги по ранна детска интервенция в страната. 
 
5. Какво следва да предприеме държавата за повишаване на разбирането за хода 

на детското развитие у родителите и повишаване на тяхната информираност? 
 

 Родителите трябва да осъзнаят необходимостта от информираност и да придобият 
доверие в подкрепящата среда, а за да се постигне това е необходимо да получават 
адекватна информация от държавните авторитети на разбираем език, без 
противоречива информация. За целта могат да бъдат изготвени конкретни 
обучителни пакети по различни теми. 

 Подходът към различните родители трябва да бъде различен, но посланието, което 
се отправя към тях трябва да е едно и също и да не е насочено само към рискови 
групи, а към всички родители.  

 Внедряване на общи стандарти за общопрактикуващите лекари за подкрепяща 
грижа. Може да се създаде Наръчник на личния лекар за подкрепяща грижа и 
паралелен на него наръчник на родителя за подкрепяща грижа. Това следва да е 
придружено от разработване на система за мониторинг, която да следи прилагането 
на уеднаквените стандарти и рано да се сигнализира при отклонение.  

 Интегриране на цялостна програма за развиване на партньорски отношения между 
здравната, образователна и социална система и родителите. Необходимо е да се 
създаде  инфраструктура и схема на взаимодействие между всички страни 
/въвеждане на интегриран подход/.  

 Изграждане на единен център, който родителите да посещават от бременността на 
майката до навършване на 7 годишна възраст на детето. Там може да се 
осъществява връзка между всички специалисти, с отношение към целия период на 
ранно развитие. Това може да бъдат и съществуващи услуги, напр. Здравно-
консултативните центрове, които съществуват и към момента, но такива трябва да 
бъдат открити и в населените места, където към момента ги няма. 

 Разработване на услуга за „придружаващо майчинство“ от доброволец и/или друг 
родител при нужда от подкрепа от страна на семейството.  

 

 

 

 
 
 


