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Задълженията на държавата, произтичащи от Конвенцията за правата на детето и 

ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие за 

реализирането на тези права 

 

Велина Тодорова 

 

Благодаря за поканата да участвам с доклад на тази важна конференция.  

Бих искала да поздравя Фондацията за тази инициатива с многозначително заглавие – 

„България расте с децата си“. Да, децата растат, но расте ли с тях и тяхната държава?  

Колко е важна темата за професионалната компетентност на хората, които 

работят с деца, за подкрепата за развитието им и на средата, в която работят, мисля 

всички разбрахме от собствения си мъчителен опит през годините. Имаме прилични 

закони за закрила на детето, част сме от общност на държави, която е приела като 

основна ценност човека и защитата на неговото достойнство и права, но на практика не 

постигаме много, дори се връщаме назад през последните години. 

Това, което разбрахме през дългите битки за прокарване и защита на закони, 

създаване на услуги и работа с родители и деца е, че ако липсват компетентни, 

ангажирани и мотивирани специалисти в среда, която ги свързва за да работят заедно и 

ги стимулира за развитие, всичко остава напразно. Инвестирането в образовани 

специалисти освен всичко друго и път за промени в обществената култура и 

отношение към детето. Децата и обществената среда се променят драматично, ние 

обаче оставаме в рамката на традиционното отнасяне към децата и семейството.  

Вече повече от 20 години говорим за това, но в инициативата на Фондация „За 

нашите деца“ се откроява задълбоченият, комплексен, основан на доказателства от 

изследване подход, какво трябва да се направи за да развием и подкрепим работната 

сила за да постигнем реализация на планове, стратигии и в крайна сметка – на 

реализиране правата на детето.  

Поставената ми от Ф-ята задача е да говоря за задълженията на държавата, 

произтичащи от КПД и ролята на професионалистите в сферата на ранното детско 

развитие за реализирането на тези права. В изложението си, освен на КПД, ще се 

позова на няколко от Общите коментари на Комитета по правата на детето, както и на 

Заключителните наблюдения и препоръки към българското правителство, отправени от 

Комитета по третия цикъл на наблюдение на Б-я през 2016г. (всички – в интернет)  

Децата в ранна възраст, имат всички права, признати от КПД. На тази 

възрастова група Конвенцията не предвижда специални права и дори не използва 

термина „ранно детско развитие“. Този термин влиза в речника на Комитета след 2004 
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г. когато е проведен Ден за обща дискусия по тази тема, която подчертава значението 

на ранното детско развитие. През 2005 г. Комитетът приема общ коментар №7 за 

Прилагане на правата на детето в ранна детска възраст, който трябва да се познава от 

специалистите в тази сфера. Напоследък Комитетът използва понятието ранна детска 

грижа и образование.  

Искам отново да припомня, че Конвенцията за правата на детето изисква децата, 

включително най-малките, да се зачитат като самостоятелни личности със собствени 

права. Това означава, че водещ И към малките деца, трябва да е подходът на правата, в 

замяна на традиционното възприемане на ранното детство, предимно като период на 

социализация, през който едно незряло човешко същество достига статуса на зрял 

възрастен човек. Това е разбирането за децата като бъдещи хора, което ги обаче ги 

прави безсилни в семействата си и често - безгласни и невидими в обществото. 

Обратното, подходът на правата означава, че приемаме детето като човек, чиито 

способности се развиват, и тъй като всички деца имат права, дори най-малките деца 

могат да изразяват своите възгледи, „като на тях следва да се придава значение, 

съответстващо на възрастта и зрелостта на детето“. 

Особено важни в периода на ранното детство са задълженията на държавите за 

реализацията на правата на здравни грижи и подходящи социални и интегрирани 

услуги в подкрепа детето и родителите, на най-висок възможен стандарт на живот, 

образование, и то съобразено с целите, предвидени в Конвенцията, право на игри и 

развлечения, защита от насилие, вкл. от неподходящо съдържание в интернет, където 

вече дори маки деца пребивават.  

Държавите следва да изпълнят задълженията си, както предвижда чл.4 от КПД, 

като предприемат всички мерки, като формулиране и насърчаване на всеобхватни 

политики, закони, програми, съответни бюджетни разходи, събиране и анализ на 

данни, научни изследвания, професионално обучение и координация, специално 

фокусирани върху правата на малките деца. В тях се включват и мерките за широкото 

оповестяване сред децата, родителите, професионалистите и цялото общество, както на 

Конвенцията, така и на докладите на правителството пред КПД и Наблюденията и 

препоръките на Комитета.  

В третия цикъл на наблюдение, през 2016 г. по отношение на общите мерки за 

изпълнение на конвенцията и във връзка с ролята на професионалистите, Комитетът 

изразява специална загриженост за липсата на координация между отделните секторни 

политики, за недостатъчното събиране и анализ на дезагрегирани данни за децата, и 
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особено за някои групи в уязвими обстоятелства. На правителството е отправена 

препоръка за осигуряване на адекватно и систематично обучение и повишаване на 

чувствителността към правата на децата на всички професионални групи, които 

работят с и за деца, вкл. на здравните специалисти, учителите, образователната 

администрация, социалните работници, дори и на учените.  

Все още обаче, 31 години след като КПД стана най-широко приетият от 

държавите международен договор по права на човека, темите, свързани с правата на 

децата отсъстват в  академичното образование на всички специалисти. Те трябва да са 

интегрирани по подходящ начин в учебното съдържание, а не да се споменават 

декларативно и да са далеч от качеството, което трябва да притежава академичното 

обучение. Това е отделна тема, окуражаващото е, че самият министър на ОН призна 

преди месец, че във ВУ се преподава старо учебно съдържание, както и че 

интегралността и интердисциплинарността трябва да се насърчават. Като прегледах 

няколко нови стратегии в тази област обаче не открих никъде, че правата на децата да 

са част от препоръчваните промени академичното обучение.   

Ролята на специалистите за реализиране правата на децата е именно познавайки 

правата, да вземат решения, които са в най-добър интерес на детето и защитават 

неговите права. Това сигурно звучи много теоретично и абстрактно, но ще дам някои 

примери след малко. Важно е да подчертая тук, че в днешния сложен свят децата 

растат в непрекъснато променяща се среда, в разнообразни семейства, с различен 

достъп до основни блага, при силна конкуренция в училище и в обществото. В такива 

условия  специалното знание е недостатъчно за професионалистите, които работят за 

децата, вкл. и за да могат да подкрепят и партнират на родителите. Обучението по 

правата на детето би дало на специалистите интегрирания подход към съвременните 

потребности на детето и семейството му.  

За България, Комитетът констатира, че професионалистите в областта на 

закрилата на детето и социалните работници, бих добавила към тях и здравните 

работници и учителите, продължават да не разбират в достатъчна степен и да прилагат 

принципа за отдаването на предимство на най-добрите интереси на детето, когато се 

вземат решения за детето. Принципът на най-добрия интерес се прилага за всички 

действия, свързани с децата и изисква активни мерки за защита на техните права и 

насърчаване на тяхното оцеляване, растеж и благосъстояние, както и мерки за 

подкрепа и съдействие на родителите и други лица, които имат ежедневна отговорност 

за реализиране на правата на децата.  
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Например, такива са решенията дали при раждане дете с увреждане, то да се 

отглежда в семейството, дали здравен специалист или учител да съобщи подозрение за 

насилие над дете, дали да се потърси ОЗД при нужда от подкрепа за детето. На 

политическо ниво, от прилагането на принципа за предимството на интересите на 

детето зависят решения като например: осигуряване на достъп на неосигурените 

бременни жени до необходимото проследяване на бременността, ефекивна превенция 

на раждания на недоносени бебета, на ниво лични лекари - издирване и информиране 

на бременните за нуждата от консултации,  на ниво образователна система и детска 

градина и училище - какво хранене да осигурим на децата в детската градина и в 

училище (спомнаме си за мухлясалите сандвичи и филийката с лютеница), как ще 

убедим родителите, че ранното предучилищно образование разширява възможностите 

на децата, на ниво ОЗД – как ефективно да защитим детето от насилие, а не 

периодично медиите да ни съобщават за случаи на убити малки деца от родителите, 

след като домашното насилие там е било известно и много други. Ето защо и 

Комитетът констатира през 2016 г. общата липса на разбиране за това какво 

представлява насилие над деца, ограничената способност от страна на 

професионалистите да разпознават случаи на насилие, недостатъчно сътрудничество и 

обмен на информация между съответните агенции и неадекватни последващи действия 

и отправя препоръка към институциите да въведат програми за изграждане на 

капацитета за учители и персонал на институциите за деца, за да насърчи позитивни и 

алтернативни форми на възпитание и зачитане на правата на децата, както и да повиши 

осведомеността относно неблагоприятните последици на телесните наказания върху 

децата; да въведе задължителни курсове за обучение относно насилието над деца за 

всички професионалисти и да осигури ефективно сътрудничество, координация и 

обмен на данни между институциите. Добър пример в условията на пандемията е 

последното решение за отваряне на детските градини и училищата, което е мотивирано 

изцяло с интересите на децата, балансирани с интересите на други обществени групи.  

Със същото значение е и принципът и правото на детето да бъде изслушвано по 

въпросите, които го засягат. Комитетът насърчава държавите да вземат всички 

подходящи мерки, за да гарантират, че концепцията за детето като носител на права, 

притежаващо свободата да изразява възгледите си и правото да бъде консултирано по 

въпроси, които се отнасят до него, се прилага още на най-ранен етап по начин, който 

отчита възможностите на детето, най-добрия му интерес, както и правото му на защита 

срещу вредно въздействие. Това право трябва да бъде спазвано в ежедневния живот на 
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детето вкъщи и в здравните заведения и в интегрираните социални услуги, както и в 

образователната система за малките деца. За да се спази правото на детето на участие, 

възрастните трябва да поставят детето в центъра на вниманието си, да изслушват 

малките деца и да зачитат тяхното достойнство и личното им мнение. Освен това 

възрастните трябва да проявяват търпение и творчество, като адаптират очакванията си 

към интересите на малките деца, способностите им за разбиране и предпочитаните от 

тях начини за общуване, препоръчва Комитетът. Бих добавила, че освен за детето, 

спазването на тези права ще наложи и нова култура към детето, за което ролята на 

специалистите е повече от решаваща. 

Не на последно по значение място бих искала да обърна внимание на ролята на 

специалистите за защита на децата от дискриминация, което при малките деца е 

сериозен риск, защото те са относително безсилни и зависят от другите за реализиране 

на правата си. Дискриминацията в ранна възраст може да бъде под формата на намален 

достъп до качествено хранене; неадекватни грижи и внимание; ограничени 

възможности за игра, учене и образование; или потискане на свободното изразяване на 

чувства и възгледи. Дискриминацията може да бъде изразена и чрез грубо отношение и 

неразумни очаквания, които могат да бъдат експлоататорски или обидни. 

Дискриминацията срещу деца с увреждания намалява перспективите за оцеляване и 

качеството на живот, докато тези деца имат всички права, осигурени на всяко дете. 

Децата с увреждания се нуждаят и от допълнителна, специална помощ, за да се 

осигури тяхното включване в обществото.  Дискриминацията, свързана с етнически 

произход, лични обстоятелства и начин на живот, също изключва децата от пълно 

участие в обществото. Това засяга способностите на родителите да изпълняват своите 

отговорности към децата си, но засяга и възможностите и самоуважението на децата, 

както и насърчава недоволството и конфликтите между деца и възрастни. Малките 

деца могат също да страдат от последиците от дискриминация спрямо родителите им, 

например поради обстоятелствата, при които са родени, напр. в еднополови семейства 

или ако родителите им са бежанци или търсят убежище. Малките деца, могат да 

страдат и от множествена дискриминация (напр. свързана с етнически произход, 

социален и културен статус, пол и / или увреждания).  

Не само институциите, но и специалистите, работещи за децата, са отговорни да 

наблюдават и да се борят срещу дискриминацията във всичките й форми и навсякъде, 

където се проявява – в семействата, общностите, в здравните заведения, детските 

градини, училищата или други институции. Грижа на специалистите трябва да бъде 
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потенциалната и реална дискриминация по отношение на достъпа до качествени 

услуги за малки деца, по-специално когато здравните, образователните, социалните и 

други услуги не са всеобщо достъпни, и когато в условията на пандемия напр. 

достъпът не само до услуги, но и до качествена храна, чиста вода и санитарни условия 

се усложнява допълнително. Предпоставка за ефективно справяне с дискриминацията 

и осигуряване на равен старт за всяко малко дете са обучените, мотивирани и 

стимулирани от институциите и обществото професионалисти.  

 

Благодаря за вниманието!  

22.02.2021г.  

 

 


