
1 ЮНИ 2016 – 1 ЮНИ 2017: РЕВИЗИЯ

1

В сферата на закрилата на детето Държавната агенция за закрила на детето 
(ДАЗД) координира работата на Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство 
на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на 
външните работи, Министерство на културата, 265 общини и 149 дирекции „Социално 
подпомагане“.

На 1 юни 2016 г. си поставихме нови дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 
цели.
	В дългосрочен план: промени в системата за закрила на детето и актуализиране на 

действащото законодателство.
	В средносрочен план: 

o С приоритет насърчаване на детското участие във всички сфери на 
обществения живот и най-вече в създаването на политики за децата, да се 
изгради една отворена и подкрепяща социална, политическа и културна 
среда, която да улесни развитието на децата и младежите като отговорни 
граждани от една страна, а от друга да се гарантира правото на участие и 
свободно изразяване на децата.

o До днес, дейността на Държавната агенция се свързва повече с децата в 
риск. 2017-та е годината, в която това ще започне да се променя чрез втория 
приоритет разгръщане на политиките за деца към всички деца. Така, че 
всяко едно дете да усеща, че има до себе си орган, който да стои плътно 
зад неговите мечти, желания и права. Осъществяването му е възможно чрез 
активно въвличане освен на всички органи по закрила, и на медиите, бизнес 
средите, властите на местно ниво.  

o Извеждаме и приоритет политиката за деца да се инициира и реализира чрез 
прякото въвличане на професионалистите: като се акцентира върху двете 
крайности на професионалния спектър: от една страна академичните среди, 
от друга страна работещите на терен. 

	В краткосрочен план: да прекратим отчетените лоши тенденции; да подобрим 
стила на комуникация; да подобрим дисциплината и самодисциплината; да бъдем 
по-видими и по-разбираеми; да възстановим позициите си в международните 
отношения; да покажем различен поглед върху работата с и за деца.

На 1 юни 2017 г. можем да кажем, че изпълнихме:

1. ОТ ДЪЛГОСРОЧНИЯ ПЛАН: 
o Разработена е процедура „Развитие на ефективни политики за спазване 

правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при 
формиране на държавната политика, насочена към тях“ с бенефициент ДАЗД 
по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Една част от целите на процедурата 
са да се постигне анализиране на системата за закрила, с оглед подобряване 
на процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на политиката за 
закрила на детето; развитие и утвърждаване на българския модел на детско 
участие за активно включване на децата и младежите в процеса на вземане 
на решение при въвеждане и развитие на политиките, насочени към тях.
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o Във връзка с присъединяването на България към Трети факултативен 
протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето е изготвен доклад 
за предварителна оценка на въздействието от присъединяването на страната 
към Протокола. Докладът съдържа: Анализ на процеса на транспониране 
на нормите на Конвенцията на ООН за правата на детето в българската 
нормативна среда; анализ на капацитета на институционалната среда за 
закрила правата на детето, с оглед приложението на нормите на Третия 
факултативен протокол; изследване на възможностите за повишаване на 
ефикасността на публичните политики, насочени към закрилата на правата 
на детето в контекста на изпълнението на Националната стратегия за детето 
(2008 – 2018 г.).

2. ОТ СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН: 
o Актуализиран е Уставът на Съвета на децата;
o Актуализирана е процедурата за избор на нови членове на Съвета на 

децата. Прилагането на процедурата стартира на 02 март 2017 г. Подборът 
на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на 
публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация 
и представителност. Разработен е формуляр за оценка на кандидатите на 
общинско, областно и национално равнище. Критериите, по които ще бъде 
извършен изборът, са: активност, креативност, толерантност, ангажираност с 
общата кауза, способност да мотивира и обединява децата от своята област;

o Прилагане и утвърждаване на Инструмента за оценка на детското участие на 
Съвета на Европа в България;

o Проведени 6 регионални срещи в 18 области за представяне на приоритетите 
на Агенцията; за представяне на мерките и дейности в разработените 
стратегически документи за 2017 г. – Национална програма за закрила на 
детето и Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата 
с деца; за запознаване с трудностите и предизвикателствата, специфични за 
съответната област в работата на професионалистите, работещи с деца;

o Проведени 21 срещи с 11 висши учебни заведения, със студенти и преподаватели;
o Променен състав на учебното съдържание за академична година 2017/2018 

в 6 висши учебни заведения и в 11 специалности (включване на предмети 
за изучаване на правата на детето, особености на детското развитие, 
координация на политиката и дейностите за деца);

o Подписани 4 споразумения за сътрудничество с висши учебни заведения;
o Предоставяне на емпирични данни от специфични изследвания, мониторинг и 

проверки, провеждани от ДАЗД за научен анализ в 3 висши учебни заведения;
o Деца са включени в 2 работни групи: към Министерството на младежта 

и спорта  – за изменение и допълнение на Закона за младежта, и към 
Министерството на културата – за промяна на Наредбата за условията и реда 
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;

o Представител на Съвета на децата участва в регионалните срещи заедно с 
Председателя на ДАЗД;

o Сключено споразумение между ДАЗД и Съвета на Европа във връзка с 
провеждане на оценка на детското участие в България;
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o Деца от Съвета на децата са включени като обучители в уроците за финансова 
грамотност Life Changer на MetLife & Junior Achievement;

o Сформира се постоянна междуинституционална работна група за изработване 
институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките 
на Комитета на ООН за правата на детето;

o Стартира работа по съставяне на нова Стратегия за детето, а не актуализиране 
на настоящата (предвид срока на изтичането й през 2018 г.);

o Договорено е домакинството на 17 семинар на Фондация „Азия-Европа“ да 
бъде “Правата на децата”; Семинарът се провежда по повод ХХ годишнина 
на фондацията заедно с нейните 53 членове (в т.ч. Европейския съюз), с 
домакинството на България – 6-9 ноември 2017 г. в София;

o 7 участия в международни комитети (ООН, Европейски съюз, Съвет на Европа)

3. ОТ КРАТКОСРОЧНИЯ ПЛАН: 
o 37% по-висок бюджет за 2017 г., в сравнение с от този от 2016 г.;
o Обработени 26431 документа;
o Реализирани 712 командировки в страната; 22 командировки в чужбина от 

общо 62 командировани лица; 
o Осъществени 59 срещи с министри; 48 срещи с ръководители на изпълнителни 

агенции и национални комисии към Министерския съвет; 22 срещи с областни 
управители; 74 срещи с кметове на общини и населени места;

o Работната програма на Съвета на децата за 2016/2017 г. наброява над 120 
събития в цялата страна;

o 54 служители на ДАЗД участват в 31 междуведомствени работни групи, 6 от 
които са по инициатива на ДАЗД;

o над 2400 публикации в медиите са инициирани от ДАЗД, над 200 страници са 
само заглавията на публикациите; 189 материала са качени на сайта на ДАЗД 
в категория “Новини”, 14 аудио интервюта;

o 150 реализирани проверки по правата на детето са публикувани като резултат 
на сайта на ДАЗД;

o 168 са публичните събития, които са подкрепени от ДАЗД;
o 169 лиценза са издадени за социални услуги за деца, от които 12 са за 

иновативни услуги. Активните лицензи са 311, а лицензираните доставчици на 
социални услуги са 213; броят на предоставяните услуги е 362;

o 4 лиценза са прекратени;
o Приета Националната програма за закрила на детето за 2017 г.;
o Изготвен Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на 

детето за 2016 г.;
o Приета Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с 

деца (2017 – 2020 г.);
o Изготвен Национален план за 2017-2018 г. за изпълнение на Националната 

програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца – мониторира 
се на 3 месеца, актуализира се на 6 месеца;

o Организирани 3 заседания на Националния съвет за закрила на детето;
o Синхронизиране провеждането на заседанията на Националния съвет за 
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закрила на детето със заседанията на Съвета на децата, както и синхронизиране 
на дневния ред на двата консултативни органа;

o Организирани 3 заседания на Съвета на децата;
o 200 български деца в транс-гранична ситуация (от 30 държави: Испания, 

Германия, Великобритания, Италия, Гърция, Турция, Швеция, Холандия, 
Финландия, Австрия, Португалия, Чили, ЮАР, Малта, Франция, Чехия, 
Македония, Англия, Норвегия, САЩ, Русия, Йордания, Украйна, Кипър, Полша, 
Китай, Румъния, Швейцария, Словакия, Сърбия) са получили закрила;

o Предприети незабавни мерки за закрила по 25 случая на деца, въвлечени в 
трудова и сексуална експлоатация на територията на 15 държави (Германия, 
Италия, Швеция, Швейцария, Англия, Холандия, Полша, Гърция, Австрия, 
Дания, Испания, Франция, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина);

o Репатриране на 28 деца от 10 държави (Швеция, Австрия, Италия, Дания, 
Испания, Англия, Босна и Херцеговина, Швейцария, Германия, Белгия);

o Реализирани 297 проверки, от които 92 са по сигнал, 188 са планови, а 17 за 
проследяване изпълнението на задължителни предписания след извършени 
проверки; 39% от проверките касаят насилие;

o Проверени са 111 Дирекции “Социално подпомагане”, 64 училища и детски 
градини; 74 лечебни заведения; 8 специализирани институции за деца и 39 
доставчика на социални услуги;

o Проведени 1074 консултации в приемните на ДАЗД;
o Общо 84567 са проведените разговори на Националната телефонна линия за 

деца 116111, от които 83586 са приетите повиквания;
o 10428 са проведените консултации чрез Националната телефонна линия за 

деца 116111;
o 19807 са мълчаливите обаждания на Националната телефонна линия за деца 

116111;
o 53351 са обажданията тип “изпробване на линията, шеги, измислени истории”;
o 2382 директни насочвания от Националната телефонна линия за деца 116111 

са реализирани (към лекар, полиция, училищен психолог, социален работник 
или друго);

o По 2417 жалби и сигнали на граждани се работи в ДАЗД;
o В 15 области се избира нов представител в Съвета на децата – поради 

изтичане на 2-годишния мандат или навършване на 18 г. на представителя 
(Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Русе, Сливен, София-град, Търговище, Хасково);

o Обновена е визуализацията на Националната телефонна линия за деца 116111;
o Над 8000 постера на Националната телефонна линия за деца 116111 са 

разпространени във всяко учебно заведение в страната само за 1 седмица;
o За първи път в заседание на Националния съвет за закрила на детето участва 

представител на Съвет на децата към ДАЗД – на 04 август 2016 г. Занапред на 
всяко заседание има представител на детския консултативен орган;

o  За първи път се отбеляза “Седмица на правата на децата 14-20 ноември 2016”;
o “Панаир на професиите за деца” стартира на 1 юни 2017 г. във Враца, след 

което продължава в Стара Загора и София-област;
o Деца от 10 града (София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Карлово, Монтана, 
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Разград, Плевен, Стара Загора) реализират инициативата „Деца помагат на 
деца“, в която млади хора от цялата страна съдействат за подобряване на 
социализацията и интеграцията на децата, останали без своите семейства, и 
живеещи в резидентни услуги;

o В “Градът на игрите 2016” се включват над 450 участника – деца и родители 
откриха как да прекарват свободното си време заедно в безопасна среда;

o Над 2700 са събитията в Националния календар за 1 юни 2017 г., реализирани 
върху 100% от територията на страната, реализирани от 260 общини, 
28  областни управителя, 24 лицензирани доставчика на социални услуги, 
5 министъра;

o Над 250 деца гостуват в ДАЗД;
o 94 детски изделия оформят старта на специализирано арт-пространство за 

произведения на изкуството, създадени от деца – на територията на ДАЗД;
o 2 национални тематични срещи са проведени, за да се променят методическите 

насоки за работа на професионалистите; 1 методическо ръководство за 
работа с деца-жертви на трафик в Кризисен център е инициирано на база 
предложенията на професионалистите; 1 методическо ръководство за работа 
в Център за настаняване от семеен тип за деца също;

o Над 450 деца придружават Председателя на ДАЗД в национални и 
международни баскетболни, волейболни и футболни събития

ПО КАКВО ОТ ПЛАНИРАНОТО РАБОТИМ И КЪМ МОМЕНТА И ПРЕДСТОИ ДА 
ИЗПЪЛНИМ?

- Механизъм за координиране на дейностите с академичните среди;
- Създаване на специализирани услуги за настаняването на непридружените 

деца - чужденци;
- Алгоритъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци;
- Механизъм за кризисна интервенция;
- Алгоритъм за реализиране на интегрирани проверки по сигнал;
- Техника за повишаване приемането на повикванията на Националната телефонна 

линия за деца 116111 (97150 са неприетите повиквания);
- Изработване на финансов стандарт за грижата на непридружените деца – 

чужденци;
- Дълбока ревизия на на регламента за лицензиране на доставчици на услуги за 

деца;
- Регулиране на дигиталната сигурност за деца;
- Издигане на детското психично здраве като основен ангажимент за 2017/2018 г. 

на релевантните институции и организации;
- Провеждане на заседание на Съвета на децата в Брюксел/Страсбург


