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Резюме 
 
По искане на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (LIBE) настоящото проучване разглежда положението на децата с 
увреждания в България, за да се идентифицират пропуските в правната 
рамка и нейното прилагане, препятствията, пред които са изправени децата 
с увреждания, и най-добрите практики. Това проучване на положението в 
страната е част от по-голямо проучване, в което се анализират всички 28 
държави членки. През първия етап на проучването беше изготвен 
сравнителен анализ въз основа на 18 от проучванията в отделните държави. 
През втория етап на настоящото проучване беше анализирано положението 
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държавите членки за децата с увреждания“ се дават някои препоръки за 
действия на ЕС за подобряване на положението на децата с увреждания. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
Децата с увреждания са сравнително нов обект на законодателни усилия в България, 
тъй като едва през 2000 г. България започна да изготвя и прилага политики, 
специално свързани с децата с увреждания. Най-големите предизвикателства, пред 
които децата с увреждания са изправени в България, са: дискриминация, недостатъчен 
достъп до подпомагане и социални услуги, обща липса на достъпна среда, 
неефективен достъп до приобщаващо образование и неадекватна/неефективна 
деинституционализация. 
 
Българската правна рамка е непълна по отношение на някои гаранции, като 
например правото на недискриминация, правото на защита от насилие и принципа на 
развиващите се способности. Освен това в българското законодателство няма единно 
определение за „дете с увреждане“. Поради това няма налични надеждни 
статистически данни и следователно не могат да бъдат разработени политики и 
законодателни актове, които да отговорят на нуждите на тези деца. Въпреки това на 
децата с увреждания се предоставя специална закрила от българското 
законодателство въз основа на попадането им в по-общата категорията „деца в риск“ 
(съгласно Закона за закрила на детето) или „деца с определена степен на намалена 
възможност за социална адаптация“ (съгласно Закона за интеграция на хората с 
увреждания). Прилагането на тази правна рамка по отношение на правата на децата с 
увреждания като цяло е задоволително.  
 
Законодателството (Законът за защита срещу дискриминацията) забранява 
дискриминацията, основана на увреждане, в широк кръг от области, свързани с децата 
(образование, здравеопазване и достъп до стоки и услуги). Гарантирано е и 
осигуряването на разумни улеснения, макар и само по отношение на 
образованието и заетостта. Въпреки че специалните законодателни актове предвиждат 
защита срещу пряка или непряка дискриминация срещу деца, основана на тяхното 
увреждане, тези деца не са напълно защитени поради липсата на подробно 
законодателство и механизми, които да осигурят приобщаващо образование и 
пълноценно участие във всяка дейност, свързана с децата. Пропуските в 
законодателството водят и до вакуум в преследването на мотивирани от 
предубеждения или омраза престъпления срещу тях, основани на тяхното увреждане. 
 
Въпреки че българската правна рамка като цяло гарантира правата на децата с 
увреждания, тя не съдържа достатъчно гаранции, за да се гарантира, че 
правата на децата с увреждания се прилагат на практика. По-специално не 
съществуват разпоредби, които да гарантират, че те могат ефективно да упражняват 
правото си на изслушване по време на административни, граждански или наказателни 
съдебни производства, тъй като тези процедури не са адаптирани към нуждите на 
децата с увреждания. Спазването на правото на приобщаващо образование също може 
да бъде определено като предизвикателство поради липсата на финансови ресурси, 
наличието на недостъпна среда и липсата на индивидуални програми и на 
квалифициран персонал. Ранната интервенция и помощ все още не са развити и 
достъпът до здравни и социални услуги е неадекватен. Законодателството трябва да 
обърне внимание на обучението, заплащането, работното натоварване и надзора на 
социалните работници и другите специалисти, които работят с деца с увреждания, за 
да се помогне на тези деца да развият своите способности. България прие план за 
изпълнение на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Той обаче не съдържа 
данни за финансиране. Не беше установено наличие на план за прилагане на 
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Конвенцията за правата на детето. Националната програма за гарантиране на 
правата на децата с увреждания 2010 – 2013 г.1включва действия за 
въвеждането, наред с другото, на достъпна архитектурна среда и приобщаващо 
образование и за интеграцията на децата със специални образователни потребности в 
общообразователните училища. Въпреки това следва да се отбележи, че в програмата 
не се посочва никакво разпределяне на финансиране за изпълнението на тези мерки.   

                                          
1 България, Министерски съвет, Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 
2010 – 2013 г., приета с Протокол № 27.25 на Министерски съвет от 14 юли 2010 г., достъпна на български 
език на: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1271.  



Доклад за България във връзка с проучване на политиките на държавите членки за децата с увреждания 
___________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
През декември 2010 г. Европейският съюз (ЕС) стана страна по Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ). По 
този начин ЕС призна предизвикателствата, пред които са изправени хората с 
увреждания във връзка с гарантирането на своите права, и подчерта необходимостта 
от твърдото включване на подкрепящи действия на ЕС в програмата на Европейския 
съюз и неговите държави членки.  
 
Децата с увреждания и без това вече са уязвими, защото са деца. Увреждането им ги 
прави особено уязвими. Като такива те заслужават специални гаранции и защита от ЕС 
и неговите държави членки.  
 
Ключовата правна рамка за действия на ЕС в тази област е решението на ЕС да 
ратифицира КПХУ, изискването съгласно член 10 от ДФЕС ЕС да се бори срещу 
дискриминация, основана на увреждане, както и целта на ЕС за насърчаване на 
правата на детето, посочена в член 3 от Договора за ЕС. Тази рамка предоставя на ЕС 
уникалната позиция да даде тласък за по-нататъшна защита на правата на децата с 
увреждания, както и да разработи законодателни и политически инициативи. 
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД) предлага друго основание за 
действие в тази област2. 
 
Настоящият национален доклад за България е част от по-голямо проучване, целта на 
което е да предостави на Европейския парламент преглед на положението на децата с 
увреждания във всички държави – членки на ЕС, като средство за оценка на 
необходимостта от европейско законодателство с цел увеличаване на правата на 
децата с увреждания в Европейския съюз. Този проект прави преглед на 
съществуващите правни, политически и институционални рамки в държавите членки. 
Във всеки доклад за дадена държава се анализира прилагането на международните 
принципи и правата, произтичащи от КПХУ и КПД, за да се открият всички конкретни 
въпроси, които изискват по-нататъшни политически и законодателни действия на 
национално и европейско равнище. На първия етап бяха анализирани 18 избрани 
държави, като резултатите от тези анализи формираха основата за сравнителен анализ 
в общия доклад, озаглавен „Политики на държавите членки за децата с увреждания“, 
публикуван през 2013 г. На втория етап, който се проведе през 2014 г., положението 
на децата с увреждания в останалите 10 държави, както и в Шотландия, беше 
анализирано в отделни доклади за държавите, включително и в настоящия доклад. 
 
Ключовите елементи, произтичащи от КПД и КПХУ, относно децата с увреждания 
включват: 

 
• задължението да се действа във висшите интереси на детето; 
• правото на недискриминация; 
• вземането под внимание на развитието на способностите на детето; 
• правото на изслушване/участие; 
• правото на защита от насилие; 

                                          
2 Всички 28 държави членки са ратифицирали КПД и всички 28 държави членки са подписали КПХУ 
(Финландия, Ирландия и Холандия са я подписали, но все още не са я ратифицирали). 
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• правото на семеен живот; 
• правото на подпомагане; 
• правото на образование, включително приобщаващо образование. 

 
Като се има предвид ратификацията3 на двете конвенции на ООН, държавите членки 
са длъжни да предприемат необходимите мерки, за да гарантират в рамките на своята 
юрисдикция зачитането на правата, определени за всяко дете или лице с увреждане. 
Държавите членки следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че децата са 
защитени срещу всички форми на дискриминация или насилие, включително и да 
приемат всички подходящи законодателни, административни и други мерки за 
прилагането на тези права. Освен това защитата на правата на децата с увреждания 
следва да бъде включена във всички политики и програми в съответствие с член 4, 
алинея 3 от КПХУ, отнасящ се до включването на лицата с увреждания във всички 
процеси на вземане на решения.  
 
Поради мащаба на тази тема и недостига на налични материали, обхватът на 
настоящото проучване не включва в подробности широкия кръг от въпроси, 
произтичащи от и свързани с положението на децата с увреждания. То няма за цел да 
предостави задълбочен анализ, а по-скоро да направи преглед на положението с 
правата на децата с увреждания в България. Настоящото проучване представя 
„моментна картина“ на някои от основните въпроси и пречки, пред които са изправени 
децата с увреждания и техните семейства, и правен анализ на прилагането на 
основните права и принципи, признати в КПД и КПХУ и от значение в контекста на 
положението на децата с увреждания, като посочва също и някои потенциални 
решения на национално и европейско равнище за подобряване на тяхното положение.  
 
Всеки доклад за дадена държава е структуриран по следния начин: в него първо се 
разглежда положението на децата с увреждания на национално равнище. Описва се 
националната правна и институционална рамка за защита на децата с увреждания и се 
анализира прилагането на принципите и правата, разработени в конвенциите на ООН 
(КПД и КПХУ). След това се разглеждат конкретни въпроси, свързани с положението на 
децата с увреждания, включително децата като заподозрени лица и въпроси, свързани 
с пола и с образованието. Накрая докладът обхваща механизмите, които са въведени 
за изпълнение на правната рамка, като се набляга на пропуските, проблемите, най-
добрите практики и препоръките, намерени в литературни източници или направени в 
резултат на интервюта със заинтересованите страни.  

                                          
3 Изключение правят Финландия, Ирландия и Нидерландия, които са подписали, но все още не са 
ратифицирали КПХУ. 
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1. ПРЕГЛЕД НА ПОЛОЖЕНИЕТО И НА 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 
БЪЛГАРИЯ 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 Националната политика е съсредоточена върху следните области: достъпна 
среда, достъп до приобщаващо образование, недискриминация, достъп до 
подпомагане и социални услуги и деинституционализация. 

 Приета е Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с 
увреждания 2008-2015 г. с цел синхронизиране на националната рамка с КПХУ 
и с Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. 

 Идентифицирани са следните пропуски, проблеми и предизвикателства: средата 
съвсем не е достъпна; на приобщаващото образование липсват необходимите 
гаранции, за да бъде ефективно и достъпно за всички деца с увреждания; 
децата с увреждания все още са в голяма степен дискриминирани; социалните 
услуги не са пригодени спрямо специалните потребности на тези деца; има 
недостиг на персонал като цяло, както и на персонал с подходяща 
квалификация, и не всички деца в нужда имат достъп до тези специалисти; и 
процесът на деинституционализация е много бавен (и в някои случаи – 
неадекватен).  

В законодателството децата с увреждания се считат за деца в риск, които заслужават 
специална закрила.  
 
От 2000 г. са изготвени специални разпоредби в законодателството и специални 
документи относно политиката, като например Законът за закрила на детето, Законът 
за защита от дискриминация, Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът 
за народната просвета и Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.), за да се 
подобри защитата на техните права. Разпоредбите са разпръснати в различни 
законодателни актове и за изпълнението им отговарят различни министерства и 
агенции. Например, правото на недискриминация спрямо децата с увреждания е 
предвидено в няколко закона.  
 
В няколко доклада на неправителствени организации относно състоянието на децата с 
увреждания в България са установени проблеми, свързани с правото на живот, на 
здравни грижи, на образование и на живот в семейството на децата с увреждания. 
Освен това досега са предприети много малко мерки за изпълнение, за да се 
гарантира пълното прилагане на законодателството и политиките. В действителност 
все още не съществуват подробни законови разпоредби и конкретни отговорни органи 
и бюджети за изпълнението на мерките на политиките за защита на децата с 
увреждания. Няма определение за „дете с увреждане“ и няма данни за броя на тези 
деца, което прави разработването на документи относно политиките и на 
законодателство трудно и неефективно4. 

                                          
4 България, Български хелзинкски комитет, Доклад-оценка за състоянието и перспективите пред детските 
институции в България и на напредъка в изпълнение на правителствените ангажименти по Конвенцията за 
закрила на детето на ООН, ноември 2006 г., достъпен на български език на: 
http://www.bghelsinki.org/en/publications/bhc-reports/special-reports/, Български хелзинкски комитет, 
Разследване на случаи на смърт и увреждане в домове за деца с умствена изостаналост, 2011 г., 
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1.1.  Въведение относно положението на децата с увреждания в 
България 

Според националното преброяване през 2011 г. броят на децата, официално признати 
като имащи поставена диагноза за „увреждане“, които са били на възраст 15 или под 
15 години, е достигнал 9 039, а броят на децата с увреждания на възраст между 16 и 
18 години не е бил ясен5. В преброяването са участвали само децата, чиито родители 
са дали съгласие за това.  
 
Преди 1989 г. децата с увреждания не са били тема на обществени обсъждания и 
политики.  Едва след 2000 г. правата на тези деца започват да се признават в 
законодателството и политиките. През 2000 г. с приемането на Закона за закрила на 
детето се предвижда, че държавната политика за закрила на детето трябва да се 
осъществява въз основа на национална стратегия, която да бъде приета от 
парламента по предложение на Министерския съвет. За изпълнението на тази 
стратегия, от 2003 г.6Министерският съвет ежегодно приема национални програми за 
закрила на детето7. Съществуват и специални програми за закрила на децата с 
увреждания, които са посочени по-долу.  
 
Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.8 е съсредоточена върху детската 
бедност, социалното приобщаване, равния достъп до образование, здравеопазването, 
както и насърчаването на участието на децата в изготвянето и прилагането на 
политики, свързани с правата и задълженията на децата.  
 
Националната стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания 
2003 – 2005 г.9и Националната програма за гарантиране на правата на децата с 
увреждания 2010 –2013 г.10 имаха за цел да осигурят на тези деца равен достъп и 
равни възможности за развитие. За периода 2005 – 2010 г. не бяха установени 
документи относно политики, специално отнасящи се до децата с увреждания. 
Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 
2010 – 2013 г. е приета от Министерския съвет през юли 2010 г.11. Тя включва 
действия за въвеждане на достъпна архитектурна среда и приобщаващо образование и 
за интеграцията на децата със специални образователни потребности в 

                                                                                                                                     
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/. Национална мрежа за децата, Бележници 2012 и 2013, достъпни на:  
http://nmd.bg/belezhnik-2011/, http://nmd.bg/belezhnik-2013/. 
5 България, Национален статистически институт, Преброяване 2011, Лица с увреждания към 
1.02.2011 година, налично на български език на: 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census_Disability2011.pdf. От всичките 9 039 деца 
42 % са били момичета, а 58 % – момчета. От всичките 9 039 деца 73 % са живеели в градовете, а 27 % – в 
селата.  
6 Всички програми за закрила на детето са достъпни на български език на: 
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/. 
7 България, Закон за закрила на детето (13 юни 2000 г.), член 1, алинея 3, достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825. 
8 България, Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., публикувана в Държавен вестник 14/12 
февруари 2008 г., достъпна на български език на: www.stopech.sacp.government.bg/file.php?fid=281.  
9 България, Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания 2003 – 2005 г., 
достъпна на български език на: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/deca-
uvrejdania/.  
10 България, Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010 – 2013 г., 14 
юли 2010 г., достъпна на български език на: www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1271.  
11 България, Министерски съвет, Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 
2010 – 2013 г., приета с Протокол № 27.25 на Министерски съвет от 14 юли 2010 г., достъпна на български 
език на: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1271.  
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общообразователните училища; подкрепа за обучение на учители, образователни 
специалисти и родители; намаляване на броя на децата със специални образователни 
потребности, които са под грижите на един специален педагог; насочване на децата 
със специални образователни потребности към училища за професионално обучение; 
пренатална диагностика за предотвратяване на генетични увреждания, свързани с 
развитието; здравна помощ и предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания; 
специализирано обучение на социалните работници; сътрудничество с медиите с цел 
борба с предразсъдъците и дискриминацията спрямо децата с увреждания; и 
създаване на национален регистър на децата с увреждания12. Въпреки това следва да 
се отбележи, че в програмата не се посочва никакво разпределяне на финансиране за 
изпълнението на тези мерки.  
 
На 23 май 2012 г. правителството прие актуализирана версия на Стратегията за 
осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г.13. 
Стратегията има за цел синхронизиране на националната рамка с КПХУ и с 
Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. Основните 
цели на новата стратегия са същите като тези на предишните стратегии и включват 
мерките, посочени в Европейската стратегия за хората с увреждания, а именно: 
достъпност на обществените сгради и обществения и частния транспорт, качествени 
центрове за дневни грижи и образование за децата с увреждания, качествено 
професионално обучение, средно и висше образование за младите хора с увреждания, 
комплексна медицинска и социална рехабилитация, разширяване на възможностите за 
заетост на хората с увреждания, приоритетно развитие на общностно базирани 
социални служби за хората с увреждания, достъп до културни, туристически и спортни 
дейности и определени за това места за хората с увреждания, както и повишаване на 
информираността за проблемите на хората с увреждания.   
 
Процесът на деинституционализация е започнал със закриването на домовете за 
социални грижи за деца с умствени и множествени увреждания, като децата са били 
насочени към общностно базирани служби, осиновяване, настаняване в техните 
биологични семейства при предоставяне на помощ и приемна грижа. Понастоящем се 
разработват услуги за ранна интервенция.  

1.2. Преглед на проблемите и установяване на възможни 
регулаторни пропуски 

Един от проблемите е липсата на законодателно проследяване на законопроектите, 
имащи за цел засилване на защитата на децата. В третия, четвъртия и петия 
консолидиран доклад за изпълнението на ангажиментите на България по Конвенцията 
за правата на детето на ООН за периода 2008 – 2012 г. беше посочено, че се 
разработват три нови законопроекта, които да отразяват напълно последната 
препоръка на Комитета на ООН по правата на детето – нов закон за закрила на детето, 
нов закон за предучилищното и училищното образование и нов закон за децата с 
престъпно поведение14. Нито един от тези законопроекти обаче не е представен на 
парламента и няма информация за по-нататъшното им развитие. 
                                          
12 България, Министерски съвет, Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 
2010 – 2013 г., приета с Протокол № 27.25 на Министерски съвет от 14 юли 2010 г., достъпна на български 
език на: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1271. 
13 България, Актуализирана стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 
2015 г., достъпна на български език на: www.mlsp.government.bg/bg/docs/index.htm.  
14 България, Трети, четвърти и пети консолидиран доклад за изпълнението на ангажиментите на България по 
Конвенцията за правата на детето на ООН за периода 2008 – 2012 г., 2012 г., стр. 3, достъпен на български 
език на: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/dokladi/. 
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Съгласно доклада за 2014 г. на Националната мрежа за децата (НМД е представителна 
НПО, под чиято шапка има 100 НПО, нейни членове, работещи с деца) децата с 
увреждания продължават да бъдат обект на дискриминация, независимо от това 
къде живеят (дали в семейства или институции), заради традиционния медицински 
подход – на тях да се гледа като на „болни“ –  и медицинската оценка, че са с 
„намалена възможност за социална адаптация“. За да бъде ефективно преодоляна 
дискриминацията, в законодателството следва да се предвиди преминаване към модел 
на оценка на нуждите, както и създаване на омбудсман по въпросите на децата15. 
 
Много детски градини и училища не са в състояние да записват деца с увреждания 
поради недостъпната среда, липсата на индивидуални програми и на подготвен 
персонал16. Трябва да бъде изготвено ново законодателство за предучилищното и 
училищното образование, за да се отговори на потребностите на всички деца с 
увреждания17. 
 
Въпреки законодателните усилия за деинституционализация на децата, живеещи в 
институции, на практика те не винаги получават индивидуален подход, помощ и 
подкрепа18. Една от основните причини за това е, че социалните работници в отделите 
за закрила на детето (които отговарят за работата по случаите на тези деца) са 
недостатъчно на брой (720 през 2013 г. за цялата държава) и са претоварени с работа; 
на тях също така им липсва подходящо обучение, надзор и гъвкавост в работата им. 
Понастоящем няма стандарти за социалните работници при работата им с деца19. 
В законодателството ще трябва да се изисква наличието на професионални стандарти 
за социална работа с деца, обучение на персонала и надзор на социалните 
работници20. 
 
Особено проблематичен сектор е този за ранната интервенция и помощ, който 
тепърва предстои да бъде развит в цялата държава. По същия начин достъпът до 
здравни услуги е сериозен проблем, особено за населението от етническото 
малцинство и за децата с увреждания21. Все пак значителен напредък беше постигнат 
благодарение на финансиран от ЕС проект „Посока: семейство“, който успя да намали 
значително броя на бебета, настанени в „институции за бебета“ скоро след раждането 
им в болница. Проектът обаче засяга само осем такива „институции за бебета“. През 
2009 г. министърът на здравеопазването издаде методически указания за 
предотвратяване на изоставянето на деца (предимно деца с увреждания), които 
бяха насочени към постигане на сътрудничество между лекарите в болниците, 
дирекциите „Социално подпомагане“ и доставчиците на услуги, когато работят по 
случай на дете в риск да бъде изоставено. След началото на проекта това 
сътрудничество доведе до реални резултати. В тези осем институции са настанени 
само 30 деца, в сравнение със 705 деца, настанени в останалите 21 институции от 
същия тип за същия период през 2013 г22. Финансираните от ЕС проекти допринесоха в 
голяма степен за успеха на този проект. Очевидно следва да се полагат по-значителни 
законодателни и политически усилия, за да се гарантира предотвратяването на 
                                          
15 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 9. 
16 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 9. 
17 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 109. 
18 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 9. 
19 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 26. 
20 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 26. 
21 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 79. 
22 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 37, достъпни на: http://nmd.bg/wp-
content/uploads/2014/04/belejnik2014_experten_cvetni_razdelit_web.pdf. 
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изоставянето на деца и достъпът до качествени услуги за ранна интервенция за децата 
с увреждания.  
 
Много деца с увреждания живеят в институции. Процесът на 
деинституционализация не премахна институциите. Всъщност впоследствие децата 
може да бъдат настанени в „алтернативни служби“, които са само по-малки 
институции, често намиращи се в същата сграда или пристройка към сградата на 
институцията, където са били настанени преди това23. Общностно базираните социални 
служби често са недостатъчно на брой и се занимават с проблеми, сходни с тези на 
институциите:  свързани с подхода към работата, квалификацията на персонала и 
липсата на индивидуален подход към децата. Следователно деинституционализацията 
е довела до разделяне на институциите на по-малки служби, като се е запазил 
институционалният тип подход към грижите и образованието. Основната причина за 
такъв тип деинституционализация е, че вместо да осигурява единен набор от правила 
за създаването и функционирането на тези служби, законодателството определя само 
методологически насоки, разработени от Агенцията за социално подпомагане, които не 
са задължителни.  
 
Социалното подпомагане е ограничено само до хората с изключително нисък 
доход (гарантираният минимален месечен доход, изчислен от Министерския съвет, е 
33 EUR за 2013 г.)24. Не съществуват финансови стандарти (необходимите финансови 
възможности за достъп до услугите) в случаите, когато детето живее със своето 
семейство, като в същото време такива стандарти съществуват за институциите за 
настаняване и общностно базираните служби. В никой от тези стандарти обаче не се 
прилага принципът „парите следват детето“ и индивидуалните потребности на децата 
не се задоволяват, тъй като бюджетът за услугите се разпределя от държавата за 
всяка служба според броя на лицата и сумата е фиксирана, а не отчита конкретните 
потребности на децата във всяка служба25. В законодателството следва да се въведе 
пакет от минимални услуги и помощ за семействата с деца с увреждания и той следва 
да бъде гарантиран за всички деца. Принципът „парите следват детето“ следва да 
се прилага за всяка помощ, предоставяна на деца с увреждания, включително при 
приобщаващо образование26. 
 

                                          
23 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 41-42. 
24 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 42. 
25 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 48. 
26 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 48. 
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2. ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА ПРАВНА РАМКА 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 България е подписала и ратифицирала Конвенцията за правата на детето на 3 
юли 1991 г. и Конвенцията за правата на хората с увреждания на 26 януари 
2012 г. 

 Основните принципи и правата на децата с увреждания са транспонирани в 
българското законодателство. Пълното прилагане на конвенциите обаче изисква 
по-подробно законодателство и значителен акцент върху координацията и 
финансирането за изпълнението му.  

2.1.  Общ преглед на националната правна и институционална 
рамка 

България е парламентарна република27 с континентална правна система. Парламентът 
(еднокамерен орган, състоящ се от 240 членове) приема законодателството, а 
съдилищата (окръжни, областни, апелативни) го прилагат. Няма специализирани 
съдилища за деца. Конституцията е основният закон, а законодателството се състои от 
кодекси и закони. Законите се доразвиват във вторично законодателство като 
правилници и наредби.  
 
Международните договори, които са ратифицирани в съответствие с конституционната 
процедура, обнародвани и влезли в сила по отношение на Република България, също 
са част от законодателството на държавата. Те имат върховенство над всички 
стълкновителни разпоредби на националното законодателство28.  
 
Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания 
са ратифицирани от България съответно през 1991 г. и 2012 г. и по този начин са 
станали част от националното законодателство. Когато националното законодателство 
се различава от тях, съдилищата могат пряко да прилагат конвенциите. Въпреки това 
българските съдилища не са склонни да следват тази практика.  
 
Правителството приема политики и изготвя проекти на законодателни актове, 
свързани с децата. Държавните институции, които в най-голяма степен са ангажирани 
с въпросите на децата, са Министерството на здравеопазването, Министерството на 
труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката. Държавна 
агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създадена по силата на постановление № 226 
от 30 октомври 2000 г. на Министерски съвет и започва да функционира на 1 януари 
2001 г. ДАЗД е специализиран орган на Министерския съвет, отговарящ за 
управлението, координацията и контрола в областта на закрилата на детето29. 
 

                                          
27 България, Конституция на Република България, (13 юли 1991 г.) (член 1, достъпна на български език на: 
www.parliament.bg/bg/const. 
28 България, Конституция на Република България (13 юли 1991 г.), член 5, алинея 4. 
29 България, Закон за закрила на детето (13 юни 2000 г.), член 17.  
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2.2. Специална правна и институционална рамка за деца с 
увреждания 

2.2.1. Правна рамка 
Съгласно Конституцията на България (приета през 1991 г.) уврежданията не се 
ползват със специална защита. Законът за закрила на детето (приет през 2000 г.) 
предвижда специална защита за децата в риск и други уязвими групи, като децата с 
увреждания. Няма специално законодателство относно децата с увреждания; 
законодателството и политиките относно децата с увреждания в България по-скоро са 
разработени едновременно въз основа на подхода за правата на децата и за правата 
на хората с увреждания. Например, Законът за народната просвета и неговите 
Правилници за прилагане (изменени през 2002 г.) и Законът за социалното 
подпомагане и неговите Правилници за прилагане (изменени през 2003 г.) съдържат 
някои разпоредби относно приобщаващото образование и социалните услуги, 
предоставяни на децата с увреждания. Законът за закрила на детето и Законът за 
интеграция на хората с увреждания и техните Правилници за прилагане (приети 
през 2005 г.) също съдържат такива разпоредби, предвиждащи мерки за защита и 
медицинска и социална рехабилитация и помощ за децата с увреждания и техните 
семейства. Законът за защита от дискриминация е приет през 2005 г. и също съдържа 
такива разпоредби. 

2.2.2. Институции и органи 
Съгласно Закона за закрила на детето (ЗЗД) политиката на държавата за закрила на 
детето се определя от парламента на основата на националната стратегия за закрила 
на детето, предложена от Министерски съвет30. 
 
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е основният изпълнителен орган 
за изготвяне и прилагане на политиките за закрила на детето. ДАЗД изготвя и приема 
ежегодните национални програми за закрила на детето. Тя лицензира и контролира 
дейностите на доставчиците на социални услуги за деца. Другите отговорности 
включват извършване на мониторинг на спазването на правата на децата, 
включително децата, живеещи в институции, и изготвянето на законодателни актове 
относно правата на децата31. 
 
В рамките на Държавната агенция за закрила на детето е създаден Национален 
съвет за закрила на детето. Той има съвещателни и координационни функции и е 
създаден, за да се ангажират заместник-министрите от всички съответни министерства 
в областта на закрилата на детето, както и неправителствените организации за грижи 
и закрила на детето, с планирането, изготвянето и прилагането на политиките и 
законодателството32.  
 
Министерството на образованието и науката (МОН) и общините са отговорни за 
предоставянето на образование на всички деца на възраст от шест (или седем в 
зависимост от избора на родителите) до 16 години, включително на децата с 
увреждания33. Министерството подготвя законопроекти, отпуска финансиране, 
контролира и управлява дейностите и предоставя основните методологически насоки 

                                          
30 България, Закон за закрила на детето (13 юни 2000 г.), член 1, алинея 3. 
31 България, Закон за закрила на детето (13 юни 2000 г.), член 17а. 
32 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 18. 
33 България, Закон за народната просвета (18 октомври 1991 г.), член 34, алинея 4 и член 36, достъпен на 
български език на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2132585473. 
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за училищата в България. Националната политика в областта на училищното 
образование се изготвя от Министерския съвет и се приема от парламента34. 
 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отговаря за 
предоставянето на институционални и общностно базирани социални услуги и 
социални грижи за децата и техните семейства35, както е определено от Министерския 
съвет. Централната агенция за социално подпомагане (АСП), която е подчинена на 
Министерството на труда и социалната политика, отговаря за предоставянето на 
методически насоки на местните структури за социално подпомагане и за надзора и 
контрола на дейностите им36. Агенцията за социално подпомагане има дирекции на 
областно и общинско равнище. Дирекциите „Социално подпомагане“ отговарят за 
предоставянето на социални помощи и за насочване на децата и семействата към 
съответните социални служби. В рамките на структурата на дирекциите „Социално 
подпомагане“ работят отдели за закрила на детето (ОЗД), чиято основна функция е 
защитата на правата на децата, предотвратяване на институционализацията 
(изоставянето) на децата, които са изложени на риск в техните семейства, и насочване 
на деца за осиновяване, приемна грижа и настаняване в семействата на техните 
роднини, когато тяхното собствено биологично семейство не може да се грижи за 
тях3738.  
 
Министерството на здравеопазването отговаря за осигуряване на здравни услуги 
за децата39 и предоставя медицинска оценка на децата с увреждания40. То все още 
ръководи 31 институции за изоставени бебета и деца на възраст от 0 до 3 години, 
мнозинството от които са с увреждания. Държавната политика в областта на 
здравеопазването се определя от Министерския съвет и се изпълнява от 
Министерството на здравеопазването. 
 
От 2009 г. общините са задължени да създават и местни комисии за закрила на 
детето41, в които всички местни служби на министерствата и местните 
неправителствени организации участват в изготвянето на общинските политики за 
закрила на детето след оценка на нуждите на децата и техните семейства.  

                                          
34 България, Закон за народната просвета (18 октомври 1991 г.), член 34, алинея 1. 
35 България, Закон за социалното подпомагане (19 май 1998 г.), член 4, достъпен на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633. 
36 България, Закон за социалното подпомагане (19 май 1998 г.), членове 5 и 6. 
37 България, Закон за социалното подпомагане (19 май 1998 г.), член 5, алинеи 5 и 6. 
38 През декември 2006 г. вътрешните правила на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на 
труда и социалната политика бяха изменени. Това доведе до закриването на някои отдели за закрила на 
детето (ОЗД) в рамките на намаления брой дирекции „Социално подпомагане“. Те бяха намалени от 272 до 
148 отдела. В 63 ОЗД има само един служител, който отговаря за закрилата на детето. В 81 ОЗД персоналът 
се състои от един адвокат (или социален работник) и ръководителя на отдела. Вж. също и Национална 
мрежа за децата – България (представителна НПО, под чиято шапка има 48 НПО за закрила на детето), 
Принос за Универсалния периодичен преглед, София, април 2010 г., „Работата в много Отдели за закрила на 
детето (ОЗД) в момента е изключително незадоволителна. Този факт се подкрепя от множество изследвания 
които са правени от различни български и международни организации. Към 31.12.2008 г. работещите в 
отделите за закрила на детето са 750 човека, от които социалните работници са едва 450 за цялата страна. 
Съгласно данните на Агенцията за социално подпомагане от доклада им за 2008 г., един социален работник 
у нас работи средно по 112 случая [...]. Заплатите на социалните работници в ОЗД са едни от най-ниските в 
сферата на помагащите професии, като много често те не получават никакво въвеждащо или поддържащо 
обучение, както и професионална супервизия“.   
39 България, Закон за здравето (1 януари 2005 г.), член 117, достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147. 
40   България, Закон за здравето (1 януари 2005 г.), член 101. 
41   България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето (25 юли 2003 г.), член 6, достъпен 
на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520. Местните комисии разработват общинските програми за 
закрила на детето, като оценяват нуждите на децата и техните семейства и сътрудничат, съдействат и 
координират обмена на информация между компетентните органи и организациите в общината. 
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Всяко дете с увреждане и неговите родители/законни настойници могат да подадат 
жалба за дискриминационно отношение пред Комисията за защита от 
дискриминация (КЗД)42. КЗД е създадена като единен орган по въпросите на 
равенството с мандат да осигури еднаква защита на всички основания, включително 
на основание увреждане. Тя се състои от девет членове, пет от които се избират от 
парламента, а останалите се назначават от президента43. Техният мандат е 
петгодишен, а правомощията им включват: получаване и разследване на жалби, 
подадени от жертви, както и от трети страни, без ограничения; издаване на 
обвързващи решения за наличие на дискриминация и налагане на финансови санкции; 
издаване на задължителни указания за предотвратяване, прекратяване или 
въздържане от дискриминация и/или възстановяване на предишното статукво; 
предприемане на съдебни действия и участие в съдебни производства в качеството на 
наблюдатели и консултанти (amicus curiae); даване на препоръки на други органи за 
реформиране на законодателството или практиката; предоставяне на становища 
относно законопроекти; и предоставяне на независима помощ на жертви на 
дискриминация44. КЗД има квази-разследващи правомощия, включително достъп 
до показания, документи или механизми за проверки на място, които ѝ позволяват да 
бъде проактивна при събирането на доказателства, като по този начин облекчава 
жертвата. Нейните процедури са освободени от всякакви такси или разходи и могат 
също така да бъдат инициирани служебно.  
 
През 2005 г. в България беше създадена длъжността „общ омбудсман“. Законът за 
омбудсмана предвижда омбудсманът да има правомощия да се намесва, когато с 
действие или бездействие се нарушават правата и свободите на гражданите от 
държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на 
които е възложено да предоставят обществени услуги45. По този начин омбудсманът 
може да действа по своя собствена инициатива, когато установи, че необходимите 
гаранции за защита на правата и свободите на гражданите не са въведени. Ако 
омбудсманът прецени, че е необходимо обявяването на неконституционността на 
даден закон, той може да предложи на някоя от следните институции да сезира 
Конституционния съд: една пета от членовете на парламента, президента, 
Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд или 
главния прокурор. Омбудсманът може да получава жалби от граждани, включително 
от деца с увреждания и техните родители. Той провежда разследвания въз основа на 
получените жалби и доклади; прави предложения и препоръки за възстановяване на 
нарушените права и свободи пред съответните органи и доставчици на обществени 
услуги (както публични, така и частни); посредничи между административните органи 
и засегнатите лица за отстраняване на допуснатите нарушения; и прави предложения 
и препоръки за отстраняване на причините и условията, които могат да доведат до 
нарушаване на правата и свободите. 
 
През 2006 г. омбудсманът обяви, че приоритетните области на действията му са били 
определени въз основа на докладите и жалбите на граждани и, наред с другото, са 
включвали: защита на правата на хората с увреждания и прилагане на механизми за 
реална социална интеграция, равен достъп до качествено образование, право на 

                                          
42 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 50. 
43 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 41. 
44 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 47. 
45 България, Закон за омбудсмана, член 2.  
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здравни грижи и защита на правото на социални услуги/грижи46. Въпреки това 
съгласно докладите на омбудсмана по-голямата част от получените отделни жалби са 
се отнасяли до правото на недвижим имот/собственост, правото на обществени услуги 
и правото на социални услуги/грижи. През 2007 г. омбудсманът избра няколко 
приоритетни области за интервенция и активно участие, сред които правото на децата 
на достъп до социални услуги, семейство, алтернативи на институционализацията и 
качествени грижи47. Заслужава също да се отбележи, че макар и широко 
прокламирани, някои от приоритетните области на действие на омбудсмана през 
периода 2005 – 2010 г. не бяха осъществени с необходимия обхват и въздействие. 
Например основните права на детето, достъпът до образование, правото на здравни 
грижи и социални услуги за хората с умствени и психосоциални увреждания дори не 
бяха обсъдени като основни проблеми, свързани с правата на човека, заслужаващи 
специално внимание, тъй като касаят уязвими граждани.  
 
През 2011 г. новоизбраният омбудсман започна да работи по-активно по правата на 
децата с увреждания чрез мониторинг на домовете за грижи за деца с умствени 
увреждания. Измененията на Закона за омбудсмана от 2012 г.48 разшириха 
правомощията на омбудсмана, така че изрично да включват: право да предоставя 
становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които 
се отнасят до защитата на правата на човека49; да защитава правата на децата с 
предвидените в този закон средства50; и да отправя предложения и препоръки до 
Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на 
международни актове в областта на правата на човека51. Тези изменения доведоха до 
по-активно ангажиране на омбудсмана с въпросите, засягащи децата с увреждания, 
докато преди той не е показвал такъв интерес и ангажираност.  
 
През 2013 г. омбудсманът изготви доклад относно своя мониторинг на домовете за 
грижи за деца с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи за деца 
от 0 до 3 години (в тези домове 50 % от децата са с увреждания), който обаче е много 
общ (вж. повече в раздел 3.1.8)52.  
 
Националната мрежа за децата (НМД) е съюз на организации на гражданското 
общество и поддръжници, работещи със и за децата и семействата в цялата държава53. 
НМД планира и организира застъпнически кампании за гарантиране на правата на 
децата и подобряване на благосъстоянието на българските семейства и деца. Тя 
работи в активно партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и 
отделни лица, с активното участие на децата. Мрежата също така работи активно с 
деца и семейства. 

2.2.3. Определения 
В българското законодателство няма определение за „дете с увреждане“.  
                                          
46 България, Омбудсман, Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2006 г., стр. 18 – 19, 
достъпен на: http://www.ombudsman.bg/index.php?action=list&item=opinions&type=10. 
47 България, Омбудсман, Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г. „Доброто 
управление, правата на хората и органите на властта“, стр. 11 – 54, достъпен на: 
http://ombudsman.bg/annual_report_2007.pdf. 
48   България, Закон за омбудсмана, изменения от 11 май 2012 г. 
49    България, Закон за омбудсмана, член 19, точка 8. 
50    България, Закон за омбудсмана, член 19, точка 9. 
51    България, Закон за омбудсмана, член 19, точка 10. 
52   България, Омбудсман, Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм за 
2013 г., стр. 25, достъпен на български език на: http://www.ombudsman.bg/documents/prevantiven 
mehanizam 2014.pdf 
53   България, Национална мрежа за децата, http://nmd.bg/en/about-us/. 
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Съгласно Семейния кодекс и Закона за закрила на детето „детето“ се определя като 
„всяко физическо лице до навършването на 18 години“54.  
 
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания „увреждането“ се определя 
като „всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в 
психиката на даден индивид“55. „Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резултат 
на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени 
възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, 
и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена 
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто“56. 

                                          
54 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 2. 
55 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, 1 януари 2005 г., Допълнителни разпоредби, 
точки 1 и 2, достъпни на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478. 
56 България, Закон за интеграция на хората с увреждания (1 януари 2005 г.), Допълнителни разпоредби, 
точки 1 и 2. 
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3. ПРАВНА РАМКА ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 
БЪЛГАРИЯ 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 Като цяло правната рамка е непълна и понякога много комплицирана, например 
по отношение на правото на помощ. Тя не съдържа достатъчни гаранции за 
правата на децата с увреждания.  

 Правата и принципите съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания и Конвенцията за правата на детето по същество са интегрирани в 
българското законодателство. При все това правото висшите интереси на детето 
да бъдат вземани под внимание като първостепенно съображение не е изрично 
гарантирано в законодателството, а висшите интереси на детето трябва да се 
разглеждат съгласно секторното законодателство. Защитата от дискриминация е 
предвидена в българското законодателство в областта на образованието и 
достъпността, но нейното прилагане не е гарантирано.  Правото на изслушване 
е предвидено в Закона за закрила на детето, но в законодателните разпоредби 
липсват подробности, особено по отношение на вида професионалисти, които 
следва да се заемат с детето, вида на мястото, както и начина, по който детето 
е информирано за изслушването, а също и мястото и начина, по който детето ще 
бъде изслушано. Правото на помощ е предвидено в няколко законодателни 
акта, но помощта се предоставя главно въз основа на медицинска диагноза или 
въз основа на дохода на семейството, а не чрез оценка на потребностите. 
Правото на приобщаващо образование също е предвидено в Закона за 
народната просвета и вторичното законодателство, но трябва да бъде 
доразвито, а квалификацията на професионалистите и броят професионалисти 
на дете, както и учебните материали и средства трябва да бъдат адаптирани. 
Правото на отчитане на развитието на способностите на всички деца с 
увреждания не е изрично признато и гарантирано.  

3.1.  Прилагане на разпоредбите на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания и на Конвенцията за 
правата на детето 

3.1.1. Висшите интереси на детето (член 3 от КПД; член 7 от КПХУ). 
 
Определение 
 
Законът за закрила на детето предвижда закрилата на детето чрез осигуряване на най-
ефективните процедури и условия за защита на най-добрия интерес на детето57. 
Законът се прилага във всички сфери от живота на децата и има приоритет над 
другите закони, които се отнасят до децата. При все че в Закона не се посочва 
изрично, че най-добрият интерес на детето следва системно да се разглежда като 
първостепенно съображение във всички действия, свързани с него, изискването за 
осигуряване на ефективни процедури и условия прави най-добрия интерес 
първостепенно съображение и обхваща всички аспекти от живота на детето. 
 
                                          
57   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 3, точка 3. 
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Той определя най-добрия интерес на детето като преценка на желанията и чувствата 
на детето, физическите, психическите и емоционалните потребности на детето, 
възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето, опасността или вредата, 
която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена, способността 
на родителите да се грижат за детето, последиците, които ще настъпят за детето при 
промяна на обстоятелствата и други обстоятелства, имащи отношение към детето58.  
 
Процедурни гаранции  
 
Най-добрият интерес на детето е заложен във всяко административно, гражданско и 
наказателно производство, по което се засягат интереси на дете. Законът за закрила 
на детето урежда участието на децата в административни и съдебни (граждански и 
наказателни) производства, свързани с техните интереси (например раздяла на 
родителите, родителска отговорност, лишаване от семейна среда, осиновяване, 
присъствие на родителите на съдебни заседания за наказателноправни въпроси, 
свързани с дете и др.). Той предвижда, че във всяко съдебно производство 
(гражданско и наказателно), свързано със закрилата на детето, по което се засягат 
права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-
годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси59. Когато детето 
не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от 
степента на неговото развитие и разбиране. Решението за изслушване на детето се 
мотивира60.  
 
Във всички случаи изслушването и консултирането на детето се извършва в 
подходяща обстановка, съобразена с неговата възраст, и в присъствието на социален 
работник от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето, а при 
необходимост – и на друг подходящ специалист61. Съдът може да разпореди 
изслушването да се извърши и в присъствието на родител, настойник или друг близък, 
когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса 
на детето62. Изслушванията на деца се провеждат от съдия, в присъствието на 
социален работник.       
 
Във всеки случай, когато детето е страна по гражданско или административно съдебно 
производство или е свидетел/жертва по наказателно съдебно производство, съдът 
трябва да уведоми дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), за да гарантира, че най-
добрият интерес на детето е взет под внимание. Докладът, изготвен от ДСП, трябва 
да бъде оповестен най-малко 14 дни преди изслушването и трябва да съдържа 
информация относно предмета на производството, страните, които участват, задачата 
на ДСП и крайния срок за нейното изпълнение63. ДСП назначава представител 
(социален работник), който изразява становище, или ДСП изпраща доклад при 
невъзможност на представителя да присъства на изслушването64. Докладът съдържа 
информация за положението на семейството на детето, за неговите отношения с 
родителите, материалните условия на живот, посещаването на училище и здравни 

                                          
58   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), Допълнителни разпоредби, параграф 1, точка 5 
(20.02.2009 г.). 
59   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 1. 
60   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 2. 
61 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 4 (18 април 2003 г.). 
62 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 5 (9 май 2006 г.). 
63 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 6 (9 май 2006 г.). 
64 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 6 (9 май 2006 г.). 
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въпроси65. Становището/докладът помага на съдията при разпита на детето, като 
предоставя информация от независим орган относно интересите на детето в 
конкретната ситуация. За изготвянето на доклада/становището социалните работници 
посещават дома на детето и събират информация за положението на детето от 
неговото семейство, учители и личен лекар66. ДСП може да представлява детето в 
случаите, предвидени в закон, например когато детето е настанено в кризисен център 
като мярка за закрила (когато то е жертва на домашно насилие или трафик и се 
нуждае от достъп до здравеопазване или образование)67. Детето има право на правна 
помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси68. 
. 

3.1.2. Защита от дискриминация (член 2 от КПД; членове  3 и 5 от КПХУ) 
 
Определение 
 
Уврежданията не са защитен признак съгласно Конституцията на България (приета 
през 1991 г.). Съгласно член 6 от Конституцията на България „всички хора се раждат 
свободни и равни по достойнство и права“69 и „всички граждани са равни пред закона. 
Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, 
убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или 
имуществено състояние“70. При все че децата с увреждания нямат право на закрила 
съгласно Конституцията и Закона за народната просвета, те са защитени от 
дискриминация съгласно Закона за защита от дискриминация (приет през 2005 г.). 
Този закон обхваща всички видове лица, които могат да бъдат дискриминирани въз 
основа на широк набор от признаци. Въпреки това той няма същата законодателна 
тежест като Конституцията и много професионалисти не го познават.  
 
Законът за закрила на детето (ЗЗД)71 предвижда, че не се допускат никакви 
ограничения на правата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, 
произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие 
на увреждане72. С оглед на прилагането на принципа на недискриминация законът 
предвижда специална закрила за децата в риск и други уязвими групи, като например 
децата с увреждания и децата от групите на етническите малцинства.  
 
Законът за защита от дискриминация (ЗЗоД) предвижда, че „е забранена всяка пряка 
или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви 
други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република 

                                          
65 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 14 (приет на 17 
ноември 2006 г.), наличен на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520. 
66 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 14. (приет на 
17 ноември 2006 г.). 
67 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 7 (18 април 2003 г.). 
68 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 8 (18 април 2003 г.). 
69 България, Конституция на Република България (13 юли 1991 г.), член 6, алинея 1. 
70 България, Конституция на Република България (13 юли 1997 г.), член 6, алинея 2. 
71 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.). 
72 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 10. 
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България е страна“73. Законът се прилага по отношение на публичния и частния сектор 
(включително образование, достъп до здравеопазване, обществен транспорт, стоки и 
услуги). ЗЗоД предвижда разумни улеснения, макар и ограничени до образованието 
и заетостта74. Училищата и работодателите осигуряват разумни улеснения за лицата с 
увреждания, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха 
затруднили сериозно работодателя или институцията.  
 
В допълнение към това Законът за интеграция на хората с увреждания не допуска 
пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания75.  
 
Съгласно ЗЗоД ръководителите на обучаващи институции предприемат ефективни 
мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация от страна на лице от 
педагогическия или непедагогическия персонал или от учащ се. Обучаващите 
институции предприемат подходящи мерки с цел компенсиране на ограничените 
възможности за ефективно упражняване на правото на образование и на обучение на 
лицата с увреждания, освен когато разходите за това са „необосновано големи“ и 
„биха затруднили сериозно институцията“, което може да се разглежда като право на 
разумни улеснения, специфични за сектора на образованието76. Конкретен пример за 
пряка дискриминация може да бъде намерен в годишния отчет за 2011 г. на Комисията 
за защита от дискриминация (КЗД) относно дете с хиперактивно поведение, което е 
ученик в първи клас. Родителите на детето се оплакват, че вместо да осигури 
подходящо образование на детето им, училището е организирало родителите на 
децата без увреждания да подпишат петиция срещу детето с хиперактивно поведение, 
за да го накарат да напусне училище. Училищните органи настояват, че детето трябва 
да се подпомага от ресурсен учител, но родителите отказват това. Детето също така е 
било наказано от училищните органи заради своето хиперактивно поведение77. КЗД е 
установила пряка дискриминация в този случай и е задължила училището да я 
прекрати, като предотврати подобни бъдещи действия.      
 
Резултатите от проучването за 2012 г., проведено от Министерството на труда и 
социалната политика, сочат, че децата с увреждания са най-силно засегнати от 
дискриминационни нагласи78 и че пряката и непряката дискриминация по признак 
увреждане се идентифицира както между самите деца, така и от възпитателите и от 
външната среда79. Дискриминацията срещу деца, включително по признак увреждане, 
наред с другите, се признава като проблем в Националната стратегия за детето 2008 – 
2018 г.80, при все че прилагането на съществуващите стратегии и програми за 
предотвратяване и борба с дискриминацията остава незадоволително, а тяхното 
въздействие върху децата е неясно и несигурно81. 
 

                                          
73 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 4, достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223. 
74 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), членове 16 и 32. 
75 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 3. 
76 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 32. 
77 България, Годишен отчет за 2011 г., Комисия за защита от дискриминация, стр. 48, решение № 1/2011.  
78 България, Министерство на труда и социалната политика (2012 г.), „Дискриминацията срещу децата в 
институциите – скрита, претендирана или реална и осезаема“, стр. 48, достъпно на български език на: 
www.unicef.bg/assets/DiscriminationAgainstChildrenInInstitutions_BG.pdf. 
79 България, Министерство на труда и социалната политика (2012 г.), „Дискриминацията срещу децата в 
институциите – скрита, претендирана или реална и осезаема“, стр. 57. 
80 България, Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., достъпна на български език на: 
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/strategia-zakrila-deteto-2008-2018/. 
81 България, Министерство на труда и социалната политика (2012 г.), „Дискриминацията срещу децата в 
институциите – скрита, претендирана или реална и осезаема“, стр. 57. 
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Достъпност 
 
Законът за интеграция на хората с увреждания гарантира на хората с увреждания 
достъпна жизнена и архитектурна среда82. Това се отнася за обществени сгради 
като детски градини, училища, дневни центрове, пощенски станции, административни 
служби и др. Повечето жалби, подавани до Комисията за защита от дискриминация 
(вж. раздел 2.2.2), са свързани с липсата на достъпност83.  

3.1.3. Развитие на способностите на детето (член 5 от КПД и член 3 от КПХУ) 84 
Принципът на развиващите се способности на децата с увреждания не е изрично 
признат в българското законодателство. Няма правни разпоредби или изисквания, 
които осигуряват по-големи правомощия на децата да поемат отговорности за 
решенията, които ги засягат, в зависимост от придобитите от тях опит и умения. 
Въпреки това някои аспекти на принципа намират отражение. Тези аспекти включват 
изискването за информиране и консултиране на детето в съответствие с развитието на 
неговите способности. 
 
Съгласно Закона за закрила на детето всяко дете има право да бъде информирано 
и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или 
на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е 
необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването 
им би засегнало тези интереси.85. Като част от своята свобода да изразява мнение по 
всички въпроси от негов интерес, както е предвидено в член 12 от Закона за закрила 
на детето, детето може да търси съдействие от органите и лицата, на които е 
възложена закрилата му по този закон86. Децата могат да подадат сигнал 
самостоятелно или съвместно с родителите си пред всеки орган за закрила на детето 
относно нарушения на правата им.  
 
Съгласно българското законодателство децата до 14-годишна възраст са малолетни и 
решенията, отнасящи се до тях, се вземат от родителите им. Децата от 14 до 18-
годишна възраст са юноши и могат да вземат решения в областта на образованието и 
здравеопазването със съгласието на своите родители/настойници. 
 
Както бе посочено по-горе, що се отнася до административните и съдебните 
производства, българското законодателство предвижда, че всяко дете, навършило 10-
годишна възраст, има право да бъде изслушано87. Когато детето не е навършило 10-
годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото 
развитие и разбиране88. Законът за закрила на детето предвижда закрилата на детето 

                                          
82 Член 4, алинея 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания. 
83   Представяне, направено от член на комисията, на конференция относно Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, юни 2011 г.  
84 Понятието „развиващи се способности“ (развитие на способностите на детето) постановява, че докато 
децата придобиват повишени умения и опит, съществува по-малка нужда от насочване и по-голяма 
възможност те да поемат отговорност за решенията, засягащи живота им. В светлината на КПД понятието 
„развитие на способностите на детето“ означава, че родителите (или отговорните по закон лица) имат 
правото и задължението да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето, 
подходящи насоки и ръководство в упражняването на неговите/нейните права. Вж. обзорния доклад за 
проекта за по-подробно описание на понятието. 
85 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 13. 
86 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 12. 
87  България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 1. 
88  България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 2. 
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чрез осигуряване на най-ефективните процедури и условия за защита на най-добрия 
интерес на детето89.  
 
Процедурни гаранции  
 
Социалните работници от отделите за закрила на детето извършват първоначална 
оценка на случая на детето, като разговарят с него и с всички останали лица, които го 
познават – учители, лекари, родители/роднини – и имат задължението да предложат 
на съда да изслуша детето, ако това е в негов най-добър интерес. При все това 
законодателството не предвижда обучение на социалните работници и другите 
специалисти, които работят с деца с увреждания, относно развитието на способностите 
на децата.  

3.1.4. Правото на изслушване/участие (член 12 от КПД; членове 7 и 30 от КПХУ). 
 
Право на изслушване 
 
Определение 
 
При все че не съществува общо право на детето да бъде изслушвано по всички 
решения, които го засягат, правото на изслушване на детето се признава в някои 
области (например във връзка с административни и съдебни производства). Освен 
това всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов 
интерес90.  
 
Следва да се отбележи, че съгласно горепосоченото, решенията, свързани с деца до 
14-годишна възраст, се вземат от техните родители, а децата от 14 до 18-годишна 
възраст са юноши и могат да вземат решения в областта на образованието и 
здравеопазването със съгласието на своите родители/настойници. 
 
Процедурни гаранции 
 
Законът за закрила на детето предвижда, че във всяко съдебно производство 
(гражданско и наказателно), по което се засягат права или интереси на дете 
(включително развод, попечителство, настаняване в институция, осиновяване, 
домашно насилие, наказателно производство), то задължително се изслушва, ако е 
навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите 
интереси.91 Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде 
изслушано в зависимост от степента на неговото развитие и разбиране. Решението за 
изслушване се мотивира.92  
 
Преди изслушването на детето съдът трябва да осигури необходимата информация, 
която да му помогне да формира мнението си, и да го уведоми за евентуалните 
последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко 
решение на съдебния орган93. Законодателството не съдържа разпоредби относно 
лицето, мястото, времето или начина, по който съдът трябва да осигури информация 

                                          
89 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 3, точка 3. 
90 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 12. 
91   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 1. 
92   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 2. 
93   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 3. 
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на детето. Това се отразява неблагоприятно на децата с увреждания, тъй като в 
българското законодателство няма разпоредби, които да гарантират тяхното 
действително изслушване, поради липсата на разпоредби, гарантиращи, че съдът и 
органите за закрила на детето ще се приспособят към нуждите на децата с 
увреждания. 
 
Във всички случаи изслушването и консултирането на детето се извършва в подходяща 
обстановка, съобразена с неговата възраст, и в присъствието на социален работник от 
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето, а при необходимост 
– и на друг подходящ специалист94. Съдът разпорежда изслушването да се извършва и 
в присъствието на родител, настойник или друг близък, когото детето познава, с 
изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето95. И тук 
задължението за информиране на детето преди изслушването, както и действителното 
му изслушване, не са уредени по начин, който да гарантира, че са взети под внимание 
нуждите на децата с увреждания.  
 
Общо признаване на правото на участие 
 
Според ДАЗД децата имат право да участват във всички важни процеси на 
политиката и в обсъждането на проектозакони. На 9 май 2012 г. ДАЗД и УНИЦЕФ 
организираха дискусия с участието на деца, озаглавена „Децата в подкрепа на 
институциите”. Целта беше да се насърчи детското и младежкото участие на 
национално, местно и международно равнище, като се зачете правото на децата да 
бъдат чути. В дискусията взеха участие заместник-министърът на образованието, 
кметът на София, председателят на УНИЦЕФ – България, омбудсманът, представители 
на Сдружението на общините и на регионалните инспекторати по образованието, както 
и неправителствени организации96.  
 
За целите на детското участие ДАЗД разработи Механизъм97 и Харта за детско 
участие98. Хартата определя изискванията за детското участие на училищно, 
общинско и областно ниво, при разработването на политически документи, свързани с 
децата и младите хора, и в изпълнението на всички дейности, засягащи децата и 
младите хора.  
 
Детското участие се осигурява чрез избиране на представители от всеки клас, които да 
участват в Училищния съвет. След това представители на всеки ученически съвет 
участват в Общинския съвет на децата, който има консултативен статут при вземането 
на решения по въпроси, свързани с децата и младите хора. Представители на тези 
общински съвети на децата участват в областни съвети на децата и работят за 
изпълнението на държавните политики за децата на областно ниво. От всички 
областни представители на децата се избират 33 деца, които да участват в Съвета на 
децата към Държавната агенция за закрила на детето. Механизмът на детското участие 
урежда начина, по който децата се избират за участие в съветите, евентуалните теми, 
нормативните и административните актове и дейностите, в които биха участвали 

                                          
94   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 4 (18 април 2003 г.). 
95   България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 15, алинея 5 (9 май 2006 г.). 
96 България, Държавна агенция за закрила на детето, Писмен отговор № 05-00-06, 1 август 2012 г., 
подписан от Даринка Янкова, заместник-председател на ДАЗД, стр. 6. 
97 България, Държавна агенция за закрила на детето, Механизъм на детското участие, достъпен на български 
език на: http://sacp.government.bg/detsko-uchastie/mehanizm-na-detskoto-uchastie/. 
98 България, Държавна агенция за закрила на детето, Харта за детско участие, достъпна на български език 
на: http://sacp.government.bg/detsko-uchastie/harta-za-detsko-uchastie/. 
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съветите на децата, както и органите и лицата, които подпомагат децата в тези 
обсъждания. Няма специални разпоредби за участието на деца с увреждания в 
горепосочените съвети. Въпреки това ученическите съвети могат да се разглеждат като 
възможност за интегриране на децата с увреждания, ако им бъде предоставена 
подходяща помощ.  
 
В доклада си за 2014 г. Националната мрежа за децата (НПО) предупреждава, че 
механизмът работи в момента на проектен и пилотен принцип и че няма доказателства, 
че той може да се превърне в устойчива практика. Освен това в доклада се посочва, че 
деца от уязвими общности не са представени в проекта, дори и на този етап99. 

3.1.5. Закрила срещу насилие (член 19 от КПД; член 16 от КПХУ) и нейното 
прилагане 

 
Общо признаване 
 
В България на национално равнище Законът за закрила на детето 100 включва закрила 
срещу всички форми на насилие срещу деца101. Съгласно закона децата, които са 
изложени на риск от злоупотреба или са жертви на злоупотреба, се определят като 
„деца в риск“102 (включително децата с увреждания). По-специално за „дете в риск“ се 
счита всяко дете, което е останало трайно без родителска грижа, което е жертва на 
злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително 
отношение или наказание в или извън семейството му, както и всяко дете, за което 
съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, 
интелектуално и социално развитие, или което страда от увреждания103. Предвидени са 
мерки за закрила на тези деца104, включително полицейска закрила в случаите, когато 
детето е обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или 
здравето му, както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в престъпление105. 
 
Закрила срещу престъпления 
 
Наказателният кодекс е наказателният закон, съгласно който се преследва насилието 
срещу деца106. Той предвижда тежки наказания за престъпления, извършени срещу 
деца, като например убийство107 или изнасилване108. В този закон няма специална 

                                          
99 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 16, достъпен на: http://nmd.bg/wp-
content/uploads/2014/04/belejnik2014_experten_cvetni_razdelit_web.pdf. 
100 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825. 
101 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 11, алинеи 1 – 4. Член 11, алинея 1, Закон 
за закрила на детето: „Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за 
неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Алинея 2: Всяко дете има право на 
закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго 
насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси. Алинея 3: Всяко дете има право на 
закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и 
получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие. Алинея 4:  Всяко дете 
има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.“ 
102 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), Допълнителни разпоредби, параграф 1, т. 11, 
букви а), б), в) и г). 
103 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), Допълнителни разпоредби, параграф 1, т. 11, 
букви а), б), в) и г). 
104 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), членове 4, 5 и 11. 
105 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), членове 37 – 39. 
106 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 161, достъпен на български език на: 
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529. 
107 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 116, алинея 1, точка 4. 
108 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 152, алинея 4, точка 1. 
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разпоредба, която пряко да постановява, че увреждането на жертвата е утежняващо 
обстоятелство. Следва да се отбележи, че в разпоредбата за тежки случаи на убийство 
например, се използва терминът „убийство на лице, което се намира в безпомощно 
състояние“109. Според правната теория и установената практика „безпомощно 
състояние“ би могло да означава редица състояния, които включват от дълбок сън и 
безсъзнание до болест110, и следователно би могло да се спекулира дали въпросната 
разпоредба може да се прилага в случаи на убийство на лице с увреждания (възрастен 
или дете). По време на настоящото проучване обаче не беше установена съдебна 
практика, която специално да определя увреждането като форма на „безпомощно 
състояние“.  
 
Наказателният кодекс съдържа също така и разпоредби за наказателно преследване 
на някои деяния, причиняващи вреда конкретно на деца111. При все това не 
всички видове телесни повреди, нанесени на дете, се считат за престъпление. 
Например прокуратурата не може да възбуди наказателно преследване по своя 
инициатива срещу лице, причинило средна телесна повреда на член от семейството, 
тъй като за тези случаи не се счита, че са от обществен интерес112. Пострадалият 
трябва сам/а да възбуди наказателно преследване, без участие на прокуратурата в 
производството113. Когато пострадалият е дете, неговите родители, в качеството си на 
негови законни представители, имат право да възбудят наказателно преследване. 
Когато интересите на детето и неговите родители са противоречиви, разследващият 
орган или съдът му назначава особен представител – адвокат114. 
 
Не съществуват специални механизми за закрила на децата с поведенчески 
разстройства или децата с интелектуални и психични увреждания при участието им в 
наказателни производства или производства за защита срещу дискриминация в 
качеството им на жертви или свидетели. По принцип както разследващите органи, 
така и съдиите не разполагат със знания и/или обучение по отношение на 
необходимата компетентност в тези случаи. Законът съдържа специални разпоредби 
единствено по отношение на изслушването на деца със слухови и/или речеви 
увреждания115. Ако жертвите или свидетелите не разбират официалния език 
(български), съдът, прокурорът или разследващият орган е длъжен да им назначи 
устен/писмен преводач116. Това задължение обаче възниква само в случаите, когато 
вече е образувано досъдебно или съдебно производство. Не съществува задължение 
разследващите органи или съдът да назначават устен/писмен преводач извън 
въпросните производства. Също така няма изискване за специално искане за 
устен/писмен преводач (за деца със слухови/зрителни/комуникационни проблеми) – 
органите могат да назначат такъв по собствена инициатива, ако го счетат за 
необходимо.  

                                          
109 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 116, алинея 1, точка 5. 
110 България, Пленум на Върховния съд, Постановление № 2 от 16.12.1957 г., алинея 17, достъпно на 
български език на: http://law-consult.net/?p=3294.  
111 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 187 предвижда по съответния начин конкретна 
наказателна отговорност за малтретирането на деца: „Който изтезава малолетно или непълнолетно лице, 
намиращо се под негови грижи или чието възпитание му е възложено, ако извършеното не представлява по-
тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено 
порицание“. 
112 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 129 и член 161, алинея 1. 
113 България, Наказателно-процесуален кодекс, (26 април 2006 г.), член 49, достъпен на български език на:   
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224. 
114 България, Наказателно-процесуален кодекс, (26 април 2006 г.), член 101. 
115 България, Наказателно-процесуален кодекс, (26 април 2006 г.), член 142, алинея 4. Разпоредбата е обща 
– когато обвиняемият или свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник.  
116 България, Наказателно-процесуален кодекс, (2 април 2006 г.), член 21, алинея 2. 
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Въпреки това практиката показва, че някои деца с интелектуални увреждания 
не са защитени от риск от наранявания и смърт. Дори ако прокуратурата е 
провела разследване, тяхната закрила не е гарантирана. През 2010 г. Върховната 
касационна прокуратура и регионалните служби на няколко органа, като 
Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Държавната 
агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика и 
Българския хелзинкски комитет проведоха съвместни проверки на място във всички 
институции за деца с интелектуални увреждания в страната. На 1 юни 2011 г. 
Българският хелзинкски комитет (БХК) и заместник-главният прокурор на България 
организираха пресконференция „Разследванията в домовете за деца, 8 месеца по-
късно: Съществени липси, значими достижения – справедливост под въпрос“, за да 
обявят резултатите от разследванията на случаи на смърт и наранявания в 
институции за деца с интелектуални и психо-социални увреждания117.  По 
време на пресконференцията тогавашният заместник-главен прокурор Галина Тонева 
обяви, че прокуратурата е образувала 248 досъдебни производства по случаи на смърт 
и наранявания. Огромната част от производствата са срещу „неизвестен извършител“ 
(което ще рече, че прокурорите не са могли да преценят кои са действителните 
извършители). Според БХК „прокурорите постановяват разследването на редица 
случаи: при липса на лечение на абсцес; липса на специална дентална грижа за дете; 
за дете, малтретирано с неправомерно назначени транквиланти; случаи на сексуално 
малтретиране, хипотрофия и смърт, причинена от пневмония; и телесни повреди.“ БХК 
изтъкна, че над 60 % от обявените прокурорски постановления са били предмет на 
допълнителни разследвания. Понастоящем прокуратурата е прекратила всички 
досъдебни производства. БХК е подал жалби до Европейския съд по правата на човека 
във връзка с три от най-тежките случаи. 
 
Домашно насилие 
Преди всичко Семейният кодекс забранява на родителите да използват насилие, 
както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето118. Кодексът 
също така задължава родителите да се грижат за физическото, умственото, 
нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите 
лични и имуществени интереси119. 
 
Децата, пострадали от домашно насилие (включително децата с увреждания), са 
защитени също така съгласно Закона за защита от домашното насилие120. Съгласно 
Закона гражданският съд издава заповед за защита на пострадалото дете121. Тя може 
да се използва и в случаи на сексуално насилие, извършено от член на семейството, 
при все че процедурата съгласно закона не изключва наказателното преследване122. 
Законът обхваща защитата на децата, жертви на физическо, психическо, емоционално 
или икономическо насилие, или станали свидетели на такова насилие, срещу техните 
родители123. Практиката показва, че сексуалното насилие, извършено от член на 

                                          
117 България, Съвместни проверки на БХК и Прокуратурата в домовете за деца с умствени увреждания в 
България (2010 г.), достъпни на английски език на: http://forsakenchildren.bghelsinki.org/en/.  
118 България, Семеен кодекс, (1 октомври 2009 г.), член 125, алинея 2, достъпен на: 
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484. 
119 България, Семеен кодекс, (1 октомври 2009 г.), член 125, алинея 2. 
120 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151. 
121 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 7. 
122 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 1, алинея 1, и  
123 България, Закон за защита от домашното насилие, (22 декември 2009 г.), член 2, алинеи 1 и 2. 
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семейството, не се преследва дори при подаване на сигнал/жалба в полицията или 
прокуратурата.  
Мерките за защита съгласно гражданското право обикновено задължават извършителя 
да се въздържа от насилие срещу пострадалото дете и/или да приближава детето, 
неговото жилище, училище или други места за социални контакти124. Съдът може също 
така да разпореди отстраняването на извършителя от жилището на детето125. Децата, 
навършили 14-годишна възраст, могат да потърсят защита от домашно насилие по 
собствена инициатива (без намесата на техните законни представители)126. По-малките 
деца могат да получат тази защита с намесата на родителя, който не е извършил 
насилието127. В закона не са уредени случаите, в които и двамата родители са 
извършители на насилие или детето няма втори родител. Ако детето е под 14-
годишна възраст или е с увреждания, производството може да бъде образувано по 
молба на директора на местната дирекция „Социално подпомагане“, която е местна 
структура на централната Агенция за социално подпомагане, подчинена на 
Министерството на труда и социалната политика128. 
 
Наказателният кодекс разглежда като тежки случаи или като специфични 
престъпления, мотивирани от предразсъдъци, само престъпни деяния, мотивирани от 
раса, народност, етническа принадлежност и религия129. На 9 април 2012 г. 
Министерството на правосъдието публикува на своя уебсайт проекта за нов 
Наказателен кодекс от 30 март 2012 г.130. В законопроекта за първи път бе въведен 
терминът „защитени признаци“. Според правното определение, посочено в същия 
текст, той обхваща: „раса, принадлежност към национална група, народност, 
етническа принадлежност, произход, убеждения, здравословно състояние, пол и 
сексуална ориентация“131. Поради това новият законопроект разширява обхвата на 
уязвимите групи жертви, които са защитени от наказателното право. Използването на 
термина „здравословно състояние“ вместо „увреждане“ би могло да се счита за 
положителна стъпка (като се има предвид настоящото състояние на медицинския 
модел за оценка), тъй като „здравословно състояние“ е по-широк термин и обхваща 
по-голяма група от хора, които може би нямат официална диагноза и/или експертна 
оценка, която официално да удостоверява, че имат увреждане. Следователно 
съображението „здравословно състояние“ надхвърля медицинския подход и отчита 
цялостното здравословно състояние на лицето, а не само медицински определените 
увреждания. Новият проектозакон предвижда, че мотивираното от предразсъдъци (т.е. 
мотивирано от „защитени признаци“) убийство или телесна повреда представлява 
тежък случай132. Той също така разширява обхвата на специфичните престъпления, 
мотивирани от предразсъдъци, наричани „престъпления против равенството“133 , като 
утежнява наказателната отговорност на държавните служители, които подбуждат към 
дискриминация или престъпления срещу защитени групи134. Ново развитие е 
преследването на лица, които нападат държавни служители, изпълняващи своите 

                                          
124 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 5, алинея 1, точка 3. 
125 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 5, алинея 1, точка 2. 
126 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 8, алинея 1. 
127 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 8, алинея 3. 
128 България, Закон за защита от домашното насилие, (29 март 2005 г.), член 8, алинея 4. 
129 България, Наказателен кодекс, (2 април 1968 г.), член 116, алинея 10, член 131, алинея 12, членове 162 
– 166. 
130 България, Министерство на правосъдието, Проект за Наказателен кодекс, към датата на написване на 
настоящия текст вече не беше достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието 
http://www.justice.government.bg/, където беше публикуван през април 2012 г.   
131 България, Проект за Наказателен кодекс, Допълнителна разпоредба, §1, член 22. 
132 България, Проект за Наказателен кодекс, член 108, алинея 16 и член 123, алинея 16. 
133 България, Проект за Наказателен кодекс, Глава 17, Раздел І, членове 170 – 173 и членове 176 – 179. 
134 България, Проект за Наказателен кодекс, член 170, алинея 3. 
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задължения за защита от дискриминация135. Също така е въведено утежняване на 
присъдите на лица, които участват в тълпа, събрана за нападение на защитени 
групи136. Проектът за Наказателен кодекс признава за мотивирани от предразсъдъци 
престъпления не само престъпните деяния, основани на реални мотиви, но и тези с 
предполагаеми мотиви137. Проектът за Наказателен кодекс е внесен за гласуване в 
Народното събрание през май 2013 г. Настоящият му статут е неясен поради 
неотдавнашните промени в Народното събрание, както и двете смени на правителства 
в периода 2013 – 2014 г. и новите избори през октомври 2014 г.  
 
Не беше установен специален политически документ, засягащ пряко насилието срещу 
деца с увреждания или мотивираните от предразсъдъци престъпления срещу такива 
деца. В описаните по-горе политически документи насилието срещу деца с увреждания 
или престъпленията, мотивирани от омраза срещу деца с увреждания, също не се 
споменават изрично. Дискриминацията срещу деца, включително по признак 
увреждане, наред с другите, се признава като проблем в Националната стратегия за 
детето 2008 – 2018 г.138, но не в евентуалния аспект на насилие срещу деца или 
престъпления от омраза139. 
 
Интервюираните експерти признаха проблема с дискриминацията срещу деца с 
увреждания, но изразиха загриженост относно способността на органите да 
идентифицират и да се справят с такива деяния, като например актове на мотивирано 
от предразсъдъци насилие или престъпления от омраза, поради липса на обучение. 
 
 Проучване от 2014 г. сочи, че по правило децата с увреждания, както и тези без 
увреждания, които са настанени в институции, не са изслушвани, тъй като няма 
алтернатива за тяхното настаняване в случаите, когато са станали жертви на домашно 
или сексуално насилие.  
 
Като цяло правото на защита от насилие се признава в законодателството. Въпреки 
това съществува съществена празнина в процедурните гаранции, в смисъл че 
прокурорите не използват своите служебни правомощия, за да преследват насилието 
срещу деца140. 

3.1.6. Право на семеен живот (член 9 от КПД; член 23, алинея 3 от КПХУ на ООН) 
В Конституцията141 се посочва, че семейството, майчинството и децата са под 
закрила на държавата и обществото, и тя предвижда, че отглеждането и възпитанието 
на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се 
подпомага от държавата142. Тя също така постановява, че жената майка се ползва от 
особената закрила на държавата, която ѝ осигурява платен отпуск преди и след 
раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални 
помощи143. Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака, а 
                                          
135 България, Проект за Наказателен кодекс, член 171, алинея 3. 
136 България, Проект за Наказателен кодекс, член 172, алинея 2.  
137 България, Проект за Наказателен кодекс, членове 171 и 172. 
138 България, Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., достъпна на български език на: 
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/strategia-zakrila-deteto-2008-2018/. 
139  България, Народно събрание (2008 г.), Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., стр. 41. 
140 България,  Български хелзинкски комитет, Разследвания на Прокуратурата на случаи на смърт и 
наранявания на деца с увреждания в институциите, 1 юни 2011 г. „Прокуратурата в България е образувала 
248 досъдебни производства, а няма нито един внесен в съда обвинителен акт.“, достъпно на: 
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/. 
141 България, Конституция на Република България (13 юли 1991 г.), член 14. 
142 България, Конституция на Република България (13 юли 1991 г.), член 47, алинея 1. 
143 България, Конституция на Република България (13 юли 1991 г.), член 47, алинея 2.  
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децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на 
държавата и обществото.  
 
Законът за закрила на детето предвижда, че закрилата на детето се основава на 
принципа на отглеждане на детето в семейна среда144и подкрепа на 
семейството145. Закрилата на детето се осъществява преди всичко чрез съдействие, 
подпомагане и услуги в семейна среда146, както и чрез предоставяне на допълнителни 
специални грижи за децата с увреждания147. 
 
Основните гаранции за семейния живот на децата с увреждания са установени в 
Закона за закрила на детето. Мерките за закрила на детето в семейна среда се 
изразяват в осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на 
родителите; насочване към подходящи социални услуги в общността; консултиране и 
информиране на детето в съответствие с неговата възраст и със степента на неговото 
развитие; консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и 
социалните услуги; съдействие за подобряване на социално-битовите условия; 
социална работа за улесняване връзките между децата и родителите; проучване 
индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо 
учебно заведение; съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи се 
навършили 16-годишна възраст; и съдействие при процедури за осиновяване, както и 
съдействие на лицата, които полагат грижи за деца, при подготовката и изпълнението 
на техните функции148. 
Друга гаранция за правото на семеен живот е разпоредбата, която препоръчва 
настаняването извън биологичното семейство или при други членове на семейството, 
както и в институция за пребиваване или приемно семейство, да се използва от 
отделите за закрила на детето само като крайна мярка, след изчерпване на всички 
възможности за отглеждане на детето в семейството149. 
 
Всяко дете има право на лични отношения с родителите си, освен ако съд е 
постановил друго, въз основа на принципа на висшия интерес на детето150. 
 
На 31 май 2014 г. омбудсманът изпрати становище на министъра на труда и 
социалната политика, министъра на здравеопазването и председателя на Държавната 
агенция за закрила на детето (след извършване на мониторинг на дейността на два 
центъра) по отношение на проблеми, свързани с извеждането на деца с интелектуални 
увреждания от институции и тяхното преместване в центрове за настаняване от 
семеен тип. В становището се посочва, че децата не са подготвени в достатъчна 
степен за преместването и че са настанени заедно с младежи, което води до насилие 
над по-малките деца, както и че персоналът в центровете за настаняване от семеен 
тип е недостатъчен и животът и здравето на тези деца са застрашени151. 

3.1.7. Право на помощ (член 23 от КПД; членове 23, алинея 5, 26 и 28 от КПХУ) 
Социалното подпомагане се определя като предоставяне на помощи в пари и/или в 
натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е 

                                          
144 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 3, точка 2. 
145 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 3, точка 12. 
146 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 4, точка 1. 
147 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 4, точка 12. 
148 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 23. 
149 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 25, алинея 2.  
150 България, Семеен кодекс, (1.10.2009 г.), член 124, алинея 2.  
151 България, Становище на омбудсмана, 31 май 2014 г., достъпно на: http://www.ombudsman.bg/news/3081. 
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невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество. Право на социални 
помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради 
здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез 
труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на 
задължените по член 140 от Семейния кодекс да ги издържат лица да осигуряват 
задоволяване на основните си жизнени потребности152. Децата с увреждания могат да 
се възползват от такава помощ в зависимост от доходите и имуществото на 
семейството. Обикновено тя се отпуска на много бедни семейства. 
 
Социално подпомагане се предоставя на децата или техните родители/настойници 
под формата на финансова помощ или социални услуги като консултации, терапия, 
групова работа по определен проблем или предоставяне на помощ в натура. 
Социалното подпомагане се урежда от Закона за семейните помощи за деца153, Закона 
за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане154.  
  
Помощите за дете включват следното: еднократна парична помощ при бременност 
(само за бедни семейства); еднократна парична помощ при раждане на дете; месечни 
помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна 
възраст (само за бедни семейства); месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година (само за бедни семейства); целеви помощи за ученици (от 
7 до 20-годишна възраст, в начален и гимназиален курс на обучение) (само за бедни 
семейства); През 2010 г. беше въведен допълнителен вид месечна помощ за всички 
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и техните семейства, до завършване 
на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст155. 
 
Съгласно Закона за социално подпомагане децата с увреждания имат право да 
ползват социални услуги като личен асистент, дневен център, център за социална 
рехабилитация и интеграция или център за настаняване от семеен тип. Въпреки това 
тези услуги до голяма степен не са налични, а тези, които съществуват, не са 
разпределени равномерно в страната156. Следователно въпреки че децата имат тези 
права, те не могат да се възползват редовно от тези услуги, а само където и доколкото 
те съществуват, а това обикновено се извършва по проекти, финансирани от ЕС.  
 
Видовете услуги за индивидуално подпомагане включват157: личен асистент (лице, 
полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 
болен, за задоволяване на ежедневните му потребности)158, социален асистент (лице, 
предоставящо консултации на потребителите, свързани със задоволяване на 
потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти)159и 
домашен помощник (лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към 

                                          
152 Член 2, алинея 2 от Закона за социално подпомагане. 
153 България, Закон за семейни помощи за деца, (29 март 2002 г.), достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920. 
154 България, Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане, (1 ноември 1998 г.), достъпен на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-13038592.  
155 България, Закон за семейни помощи за деца, (29 март 2002 г.), член 2, точка 10. 
156 България, Агенция за социално подпомагане, списък на наличните услуги в общността – 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=24&s1=23&selid=23. 
157 България, Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане, член 36, алинея 2, точки 1 – 3 
(този член е в сила от 1 май 2003 г.; последно изменен на 7 април 2009 г.). достъпен на български на: 
http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592.  
158 България, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Допълнителни разпоредби, 
алинея 1, точка 17 (този член е в сила от 1 май 2003 г.). 
159 България, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Допълнителни разпоредби, 
алинея 1, точка 18 (този член е в сила от 1 май 2003 г.). 
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поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на 
храна)160. Тези видове подпомагане на лица с увреждания се предоставят въз основа 
на проекти и програми, при наличие на финансиране от ЕС. Следователно 
предоставянето на услуги е непоследователно, а критериите за допустимост са 
различни. По този начин достъпът до такова подпомагане на всички лица/деца с 
увреждания не е гарантиран систематично.  
 
На практика през 2003 г. личните асистенти са били 6 230, през 2006 г. те са били 
1 000, а през 2011 г. 3 000 лични асистенти са били заети в предоставянето на 
съответните услуги161. Разликите в техния брой се дължат на факта, че асистентите 
получават възнаграждение по различни проекти, които имат различна 
продължителност. Следователно това несъответствие в предоставянето на 
индивидуално подпомагане може да бъде объркващо за децата и техните семейства. 
 
Съществува практика за наемане на членове на семейството на лицата с увреждания, 
които да изпълняват функциите на личен или социален асистент и домашен помощник. 
Аргументите за тази практика, макар и оспорвани от неправителствените организации, 
са едновременното постигане на две цели: първо, предоставяне на услуги за 
индивидуално подпомагане в общността, и второ, намаляване на безработицата, тъй 
като програмата е насочена към безработни лица като доставчици на услуги162. 
През 2010 г. по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ 4 194 
възрастни и деца с увреждания са се възползвали от личен асистент. Към юли 2011 г. 
броят на бенефициентите е бил 3 194163. За периода март 2010 г. – март 2011 г. 7 900 
възрастни и деца с увреждания са били включени като потребители на услугата „личен 
асистент“.  
 
През периода януари – юни 2011 г. общо 513 178 лица с увреждания са получили 
финансови помощи за интеграция на обща стойност 62 479 599 лева (30 842 020 евро) 
164. За същия период помощта за допълнителни услуги е била предоставена в 92 665 
случая, на обща стойност 19 205 810 лева (9 848 133 евро). Въпреки това, според 
забележките на омбудсмана, много хора с увреждания не могат да се възползват от 
програмите за осигуряване на лични и социални асистенти, тъй като критериите за 
допустимост и реалното изпълнение на програмите са твърде различни, сложни и 
бюрократични. По този начин много хора, които се нуждаят от услуги и помощ, на 
практика нямат достъп до тях. В тях се добавя също, че държавната политика, 
официално обявена за приобщаваща, се е оказала непоследователна и 
дискриминационна165. Към 30 ноември 2012 г. дневните центрове за деца с 
увреждания са били 71, с капацитет 1 868 места (няма обобщени данни по тип на 
увреждане)166.  
 

                                          
160 България, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Допълнителни разпоредби, 
алинея 1, точка 19 (този член е в сила от 1 май 2003 г.). 
161 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, достъпна на български език на: 
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/AHU/Frame_AHU.htm.  
162 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, достъпна на български език на: 
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/AHU/Frame_AHU.htm.  
163 Министерство на труда и социалната политика, Писмен отговор № 01-39/15.08.2011, подписан от Гинка 
Машова, директор на отдел „Социална закрила и равни възможности“ в МТСП, стр. 18. 
164 Министерство на труда и социалната политика, Писмен отговор № 01-39/15.08.2011, подписан от Гинка 
Машова, директор на отдел „Социална закрила и равни възможности“ в МТСП, стр. 18. 
165  България, Омбудсман, Годишен доклад за 2010 г., стр. 4, достъпен на: 
http://www.ombudsman.bg/reports/1135. 
166 Вж. данните на уебсайта на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: 
http://asp.government.bg/ASP_Files/APP/DCDU.xls.  



Доклад за България във връзка с проучване на политиките на държавите членки за децата с увреждания 
___________________________________________________________________________________________ 

36 
 

В Националните програми за закрила на детето за 2011 г. и 2012 г. беше преценено, 
че е необходим минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семействата 
и децата в риск (включително децата с увреждания). Това обаче не е осъществено на 
практика и тази мярка не е включена в Националната програма за 2013 г.167. 
 
За да имат право на помощ и финансова подкрепа, децата с увреждания трябва да 
бъдат подложени на оценяване на увреждането по доста сложна процедура. 
Комисиите, които оценяват тяхното увреждане, се формират от дирекциите „Социално 
подпомагане“. Преди това всяко дете е подложено на медицински преглед, въз 
основа на който впоследствие се извършва социална оценка168. Социалната оценка 
има за цел да установи потребностите и възможностите за рехабилитация, обучение, 
професионална реализация, социални услуги и социално включване169. 
Консултативните комисии към ДСП извършват оценка на обстоятелствата на 
семействата и мерките за социално включване и помощ170. Социалната оценка 
включва: оценка на възможностите за обучение, препоръки за мерки за социално 
включване, мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална 
интеграция (транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги, 
обучение, балнеолечение и рехабилитационни услуги, наем на общинско жилище, 
достъпна информация, диетично хранене и лекарствени продукти за лица с трайни 
увреждания), предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за помощни 
средства, за ползване на социални услуги, услуги за рехабилитация, услуги за 
образование, услуги за професионално обучение и услуги за достъпна среда за хората 
с трайни увреждания171. Децата с определени вид и степен на увреждане имат право 
на месечна добавка за транспортни услуги, обучение и достъпна информация, както и 
право на балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж годишно при наличие на 
медицинско предписание от лекар специалист172. Децата със 71 и над 71 на сто 
определени вид и степен на увреждане имат право на месечна добавка за 
информационни и телекомуникационни услуги, както и право на месечна добавка за 
диетично хранене и лекарствени продукти173. След извършване на оценката на детето, 
комисиите издават мотивирани предложения за помощта и добавките174. 
 
В действителност Министерството на здравеопазването не разполага с данни за броя 
на децата с увреждания, които са били диагностицирани от медицински специалисти, и 
на тези, които са оценени като такива от комисиите към дирекциите „Социално 
подпомагане“ (това са две различни процедури). Поради това дирекциите „Социално 
подпомагане“ не работят с всички деца с увреждания, които се нуждаят от помощ, тъй 
като не всички случаи на такива деца се насочват към тях, защото някои родители и 
професионалисти не познават процедурата или нямат възможността или подкрепата да 
отнесат случая до тях. През 2013 г. в някои областни градове бяха разкрити центрове 
за ранна интервенция за деца от 0 до 7 години, но повечето от тях не започнаха 
дейност поради липса на финансиране175. Въпреки това Министерството на 
здравеопазването планира да открие центрове за ранна интервенция за деца от 0 до 3 
години и започна обществени дискусии по този въпрос. Предлаганите в момента услуги 

                                          
167 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 41, наличен на: http://nmd.bg/wp-
content/uploads/2014/04/belejnik2014_experten_cvetni_razdelit_web.pdf. 
168 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 12. 
169 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 12, алинея 2.  
170 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 13, точки 2, 3, 4 и 5. 
171 Съгласно член 13, точки 2, 3, 4 и 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. 
172 Член 42в и член 42г от Закона за интеграция на хората с увреждания. 
173 Член 42д и член 42ж от Закона за интеграция на хората с увреждания. 
174 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 13, точки 2, 3, 4 и 5. 
175 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 80. 
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за физическо възстановяване са недостатъчни, а Министерството на здравеопазването 
не извършва контрол на тяхната дейност176. 
 
В зависимост от техните потребности, хората с трайни увреждания имат право на 
месечна финансова подкрепа за транспортни услуги, информационни и 
телекомуникационни услуги, достъпна информация, балнеолечение и 
рехабилитационни услуги, обучение, диетично хранене и лекарствени продукти и наем 
на общинско жилище177. 

3.1.8. Правото на приобщаващо образование (член 28 от КПД; член 24 от КПХУ) и 
неговото прилагане 

Съгласно българското законодателство от 2002 г. децата с увреждания/техните 
родители/настойници имат правото да избират училището и вида обучение, което биха 
желали да посещават178. Съгласно Закона за народната просвета децата със специални 
образователни потребности се обучават интегрирано в общообразователните 
училища, които са задължени да ги приемат безплатно179. Децата с увреждания 
постъпват в специални училища, когато всички други възможности за обучение са 
изчерпани, като крайна мярка и при писмено изразено желание на родителите или 
настойниците180. Обучението на лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както 
и на съставителите на учебници и учебни помагала, трябва да предоставя информация 
и да прилага методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване 
на отрицателните стереотипи към лицата с увреждания181. 
 
Както беше споменато по-горе, ЗЗоД гарантира разумни улеснения в училищата за 
децата с увреждания. ЗЗоД също така установява задължение ръководителят на 
обучаващата институция да предостави информация на лицето, което твърди, че е 
нарушено правото му на образование. 
 
Децата с увреждания се оценяват от комисии към регионалните инспекторати на 
Министерството на образованието, които ги насочват към най-подходящата форма на 
обучение182. За подпомагане на интегрираното обучение на децата с увреждания се 
създават ресурсни центрове за интегрирано обучение към инспекторатите. 
Министерството на образованието и науката осигурява обучение на децата с 
увреждания от предучилищна и училищна възраст в училищата, подкрепяща среда за 
интегрирано обучение, ранна слухово-речева, логопедична и психологична 
рехабилитация/терапия, учебници, учебни помагала, технически средства и 
професионална подготовка на децата с увреждания183. Министерството на 
образованието също така създава възможности за обучение на деца, които имат 
специални образователни потребности и не са интегрирани в обща образователна 
среда184.  
 
От 2000 г. по-голямата част от специалните училища за деца с увреждания постепенно 
се закриват. Въведено е приобщаващо образование, което е положителна промяна 
на модела на институционализация, макар че приобщаващото образование е 
                                          
176 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 81. 
177 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 42. 
178 България, Закон за народната просвета, (18 октомври 1991 г.), член 9. 
179 България, Закон за народната просвета, (18 октомври 1991 г.), член 27. 
180 България, Закон за народната просвета, (18 октомври 1991 г.), член 27, алинея 4. 
181 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 35. 
182 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 16. 
183 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 17. 
184 България, Закон за интеграция на хората с увреждания, (1 януари 2005 г.), член 18. 
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изправено пред твърде много пречки, като например липса на специален бюджет и 
липса на специализирани учители и работещи специалисти (вж. раздел 3.1.8 за повече 
информация)185. В резултат на въведените промени през 2002 г. и на усилията за 
създаване на подкрепяща среда в общообразователните училища, броят на учениците 
с увреждания, които се обучават в специални училища, е намалял186:  
 

2003/2004 г. – 76 специални училища – 9 163 ученици 

2004/2005 г. – 75 училища – 9 154 ученици 

2005/2006 г. – 72 училища – 7 884 ученици 

2006/2007 г. – 62 училища – 6 256 ученици 

2007/2008 г. – 59 училища – 5 679 ученици 

2008/2009 г. – 53 училища – 4 591 ученици 

2009 – 2010 г. – 51 училища – 3 590 ученици 

2010/2011 г. – 50 училища – 3 484 ученици 

2011/2012 г. – 49 училища – 3 376 ученици 

2012/2013 г. – 49 училища – 3 234 ученици 

 
Към ноември 2012 г. са работели 49 специални училища – 28 от интернатен и 21 от 
неинтернатен тип. Общият брой ученици, посещаващи специалните училища от 
интернатен тип, е бил 1 980187. През учебната 2012/2013 година общият брой 
паралелки за ученици с интелектуални увреждания, които са завършили осми клас в 
специалните училища и са продължили образованието си с професионално обучение, е 
бил 64188. 
 
През 2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) обяви, че 
въпреки че интеграцията на деца с увреждания в общообразователните училища 
отбелязва напредък, са установени проблеми с оценката на потребностите, 
адекватността на предоставяната подкрепа и липсата на индивидуален подход. За 
тяхното преодоляване през 2011 г. МОМН сформира няколко работни групи, които да 
разработят нов проект на Закон за образованието и стандарт за приобщаващо 
образование. Към този момент тези групи все още работят189. 
 
МОМН докладва, че през учебната 2009 – 2010 година 8 925 деца и ученици с 
увреждания между 3 и 18-годишна възраст са се обучавали в общообразователни 
училища в България. През учебната 2010 – 2011 година броят на тези ученици е бил 

                                          
185 Броят на специалистите, работещи с тези деца, е недостатъчен, както и тяхната квалификация; 1 525 
специалисти работят с 11 680 деца с увреждания. България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, 
стр. 104 – 109, http://nmd.bg/wp-content/uploads/2014/04/belejnik2014_experten_cvetni_razdelit_web.pdf. 
186 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 94-21499 от 14 
ноември 2012 г.  
187 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 94-21499 от 14 
ноември 2012 г.  
188 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 94-21499 от 14 
ноември 2012 г.  
189 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 1104-08/28.09.2011, 
подписан от министър Сергей Игнатов, стр. 5. 
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10 304190. За периода 2011 – 2014 г. МОМН е получило 10 милиона лева (5 милиона 
евро) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за осигуряване на 
подкрепяща среда за децата с увреждания в общообразователните училища191. За да 
осигури достъпност на архитектурната среда, МОМН е изградило седем рампи, три 
тоалетни и десет повдигащи платформи в шест училища през периода януари – юни 
2011 г. До края на 2011 г. още 42 училища и детски градини са били адаптирани към 
нуждите на децата с увреждания192. Проектът се реализира в сътрудничество с 
ресурсните центрове за интегриране на деца със специални образователни 
потребности в общообразователните училища и национално представените 
организации на и за хора с увреждания. Проектът предвижда тестване на няколко 
пилотни модела: модел за повишаване на капацитета на общообразователните 
училища за предоставяне на приобщаващо образование на деца със специални 
образователни потребности и модел за реформиране на специалните училища – 
интернати, за да могат да предоставят модерно приобщаващо образование на деца с 
интелектуални и множествени увреждания193. 
 
На 12 юли 2011 г. министърът на образованието одобри схемата за безвъзмездна 
помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности“, по която бяха одобрени 44 проекта на обща стойност 8 568 527 лева 
(4 394 116 евро). Целите на операцията бяха: предоставяне на приобщаващо 
образование, подкрепяща среда, разработване на програми и инструменти за 
обучение, професионални умения за учениците и професионални умения за учители, 
рехабилитатори, логопеди, психолози и родители. Бюджетът на операцията е 
5 112 919 евро194. 
 
Целта на проекта „Придобиване на грамотност“, чийто бюджет е 7 669 378 лева 
(3 933 014 евро), е разработването на програми за възрастни, които да им дадат 
възможност да завършат основното си образование или да придобият грамотност195. 
 
Приобщаващото образование се определя като предизвикателство от министъра на 
труда и социалната политика, с оглед на бъдещите дейности в областта на 
приобщаващото образование, които предвиждат ранно оценяване и превенция на 
обучителните затруднения при деца със специални образователни потребности, за да 
се гарантира преходът от интегрирано към приобщаващо обучение, изграждането на 
нов функционален модел за приобщаващо обучение на деца със сензорни увреждания 
и деца с интелектуални увреждания196. Друго предизвикателство е дистанционното 
университетско образование.  
 
В доклад на НПО се посочва, че през 2013 г. училищата са получили добавка от 154 
евро на дете с увреждания за учебната година, с цел създаване на подкрепяща среда 

                                          
190 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 1104-08/28.09.2011, 
подписан от министър Сергей Игнатов, стр. 4. 
191 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 1104-08/28.09.2011, 
подписан от министър Сергей Игнатов, стр. 4. 
192 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 1104-08/28.09.2011, 
подписан от министър Сергей Игнатов, стр. 4. 
193 България, Министерство на образованието, младежта и науката, Писмен отговор № 94-21499 от 14 
ноември 2012 г.  
194 България, Министерство на труда и социалната политика, Писмен отговор № 01-39/13.08.2011, подписан 
от Гинка Машова, директор на отдел „Социална закрила и равни възможности“ в МТСП, стр. 13. 
195 България, Министерство на труда и социалната политика, Писмен отговор № 01-39/15.08.2011, подписан 
от Гинка Машова, директор на отдел „Социална закрила и равни възможности“ в МТСП, стр. 15. 
196 България, Министерство на труда и социалната политика, Писмен отговор № 01-39/15.08.2011, подписан 
от Гинка Машова, директор на отдел „Социална закрила и равни възможности“ в МТСП, стр. 15. 
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и в подкрепа на приобщаващото образование. Тези средства са крайно 
недостатъчни197. Сумата е била отпусната в резултат на изпълнение на Решение на 
Министерски съвет номер 20 от 10 януари 2013 г. 
 
В своя Годишен доклад за 2010 г. омбудсманът посочва, че на децата с увреждания не 
е осигурен достъп до качествено образование. Той препоръчва да се осигури 
финансов ресурс, както и подкрепяща среда и експертен опит, за да се гарантира, че 
всички деца с увреждания могат да се обучават и да избират форма на обучение, 
съобразно техните способности и желания198. Той също така призова органите да 
положат повече усилия, за да осигурят задължителна предучилищна подготовка на 
всички деца, като възможност за осигуряване на равен старт за образованието им199. 
Омбудсманът посредничи между организации на родители на деца с увреждания и 
Министерството на образованието, младежта и науката, за изготвянето на нов Закон за 
образованието. Той настоява всички деца в училищна възраст да бъдат приемани и 
задържани в общообразователните училища.  
 
От друга страна докладът на омбудсмана за 2013 г. относно мониторинг на домовете за 
деца с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 
години (в тези домове 50 % от децата са с увреждания) е много общ. Смущаващ е 
например коментарът на омбудсмана, че намира за положителна тенденция факта, че 
все повече се увеличава броят на децата, живеещи в институции за деца с умствена 
изостаналост, които вземат участие в образователния процес, въпреки че тези деца 
имат право на приобщаващо образование още от 2002 г., а до 2013 г. се очакваше 
всички деца да бъдат приети в общообразователни училища200.  
 
Омбудсманът посочва и недостатъци, като например факта, че в една от тези 
институции няколко деца се обучават в класна стая, оборудвана за тях в институцията, 
въпреки че по този начин те не се срещат с други деца извън институцията и не са 
интегрирани в общността, като на практика резултатите от образователния процес 
изобщо не се контролират201. 

3.2. Специфични проблеми, пред които са изправени децата с 
увреждания 

3.2.1. Уязвимост по отношение на пола  
Експертите не установиха специално законодателство за закрила или политика срещу 
дискриминацията, основана на пола, с която могат да се сблъскат децата с 
увреждания. Родителите могат да поискат стерилизация на своята дъщеря без нейно 
съгласие, ако детето не е навършило 14 години202. В случаите, когато детето е на 
възраст между 14 и 18 години, е необходимо неговото информирано съгласие и 
съгласието на неговите родители203. Специалистите, които работят с момичета с 

                                          
197  България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 105. 
198  България, Омбудсман, Годишен доклад за 2010 г., стр. 64, достъпен на: 
http://www.ombudsman.bg/reports/1135. 
199  България, Омбудсман, Годишен доклад за 2010 г., стр. 64, достъпен на: 
http://www.ombudsman.bg/reports/1135. 
200 България, Омбудсман, Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм за 
2013 г., стр. 25, достъпен на български език на: : http://www.ombudsman.bg/documents/prevantiven 
mehanizam 2014.pdf. 
201 България, Омбудсман, Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм за 
2013 г., стр. 25. 
202 България, Закон за здравето, член 87, алинея 4, достъпен на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147. 
203 България, Закон за здравето, член 87, алинея 4, достъпен на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147. 
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увреждания, не са обучени да разпознават проблемите, които биха могли да имат тези 
момичета. 

3.2.2. Децата като уязвими заподозрени  
Българското законодателство (Наказателно-процесуален кодекс) не предвижда 
специални разпоредби по отношение на децата с увреждания, когато участват в 
съдебно производство като свидетели или пострадали, както и като заподозрени204. 
Същото важи и за възрастните с увреждания. Това може да засегне правото на детето 
да участва във всички административни и съдебни производства, свързани с неговия 
интерес. По принцип правата и мнението на децата не се зачитат и това важи в още 
по-голяма степен за децата с увреждания. Единствената мярка, която един съдия може 
да приложи по отношение на деца и възрастни заподозрени лица с интелектуални или 
психо-социални увреждания, е да назначи психологическа експертиза, която да 
установи способността на лицето правилно да възприема фактите и обстоятелствата, 
както и способността му да носи наказателна отговорност205. 
 
Скорошно проучване на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) по тази тема206, 
включващо интервюта с деца с увреждания, участвали в съдебни производства, 
показа, че това е особено проблематично. 

3.2.3. Други специфични проблеми, пред които са изправени децата с увреждания 
в България 

Децата с увреждания са изправени пред редица предизвикателства, главно по 
отношение на прилагането на техните права. На първо място медицинският модел 
за оценка на техните потребности възпрепятства пълноправното им участие и 
упражняването на техните права и те често са дискриминирани дори само въз основа 
на липсата на достъпна среда. Ранната интервенция и помощ все още не са добре 
развити и достъпът до здравни услуги е сериозен проблем, особено за населението от 
етническото малцинство. Много от тези деца живеят в институции и дори когато 
някои от тях са деинституционализирани, те са настанени в така наречените 
„алтернативни услуги“, които са просто малки институции, често разположени в 
същата сграда или в съседство със сградата на институцията, от която са били 
изведени207.  
 
Изглежда, че децата с увреждания от бедни семейства или от ромски произход са 
особено уязвими по отношение на дискриминацията и достъпа до услуги. Въпреки това 
не беше установено проучване в подкрепа на тези констатации. 

                                          
 
205България, Наказателно-процесуален кодекс, член 144, алинея 1, точка 4, достъпен на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224. 
206 FRA, Децата и правосъдието, достъпно на: http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice.  
207 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 41 – 42. 
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4. ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА 
ПРАВАТА И ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 Механизми за прилагане и подаване на жалби: децата с увреждания и техните 
родители имат правото да подават жалби до държавните и общинските органи. 
Същото се отнася до всеки, който има сведения за нарушение, извършено 
спрямо дете с увреждане. Въпреки това, тези механизми се оказват 
недостатъчно ефективни да защитават децата в нужда.  

 Основните пропуски, констатирани във връзка с практическото прилагане, са 
свързани с недостъпната среда, липсата на индивидуални програми, липсата на 
квалифициран персонал в общообразователните училища и детските градини; 
липсата на услуги за ранна намеса, както и неадекватността на услугите в 
рамките на общността от гледна точка на техния брой, разпределение и 
квалификация на персонала.  

 Данни: Основен проблем е липсата на статистически данни и на ясни 
разпоредби в различни закони относно събирането на такива данни. 

 Препоръки: в законодателството трябва да се приеме ясно и единно 
определение на понятието „дете с увреждане“; трябва да се създаде омбудсман 
по въпросите на децата; медицинският модел за оценка на деца с увреждания 
следва да бъде заменен от цялостен такъв; услугите за ранна интервенция и 
приобщаващо образование следва да бъдат доразвити и ясно регламентирани в 
законодателството; следва да се въведат разпоредби за изслушване на деца с 
увреждания.  

4.1.  Механизми за осигуряване на защита и докладване  
Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на 
детето, дори и без съгласието на неговите родители или настойници/попечители, ако 
това е в името на висшите интереси на детето208. Като част от своята свобода на 
изразяване, както е предвидено в член 12 от Закона за закрила на детето, децата 
могат също така да търсят съдействие от органите за закрила на детето и лицата, 
които се грижат за тях209. Децата могат да подадат сигнал самостоятелно или 
съвместно с родителите си пред който и да е орган за закрила на детето.  
 
Съгласно член 7 от Закона за закрила на детето (приет на 1 януари 2003 г.) лице, на 
което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно да уведоми дирекция 
„Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или 
Министерството на вътрешните работи. Всяко лице, на което това е станало известно 
във връзка с упражняваната от него професия или дейност, също е длъжно да уведоми 
посочените по-горе органи210. Сигнал за дете в риск може да бъде подаден устно, 
писмено или чрез активно набиране на информация от социалните работници в 

                                          
208 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 13. 
209 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 12. 
210 България, Закон за закрила на детето, (13 юни 2000 г.), член 7, алинея 2. 
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дирекцията211. Няма ограничения относно лицата, които могат да подават такива 
сигнали.  

                                          
211 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, член 10. 
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Съществуват няколко механизма за подаване на сигнали, както следва:  

1. Националната телефонна линия за деца 116 111, която работи 24 часа в 
денонощието и е напълно безплатна212.  

2. Специалният уебсайт на ДАЗД за предотвратяване на сексуалната експлоатация 
и насилието срещу деца213, който предлага възможност за подаване на сигнали, 
като в периода 2012 – 2013 г. са били подадени 374 сигнала. 

3. Българската линия за онлайн безопасност 124 123, с която може да се 
осъществи връзка и по Skype и по e-mail214. 

4. Онлайн гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в 
българското интернет пространство215.  

5. Национална гореща линия за изчезнали деца 116 000216.  

Независимо от начина на подаването им всички сигнали се насочват към отделите за 
закрила на детето, които ги обработва.  
 
А. През 2010 г. е създаден координационен механизъм за взаимодействие при 
работата в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при 
кризисна интервенция. Той включва сътрудничество между Държавната агенция за 
закрила на детето, министерствата на труда и социалната политика, вътрешните 
работи, образованието и науката217, правосъдието, външните работи, културата и 
здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на 
общините в Република България218. 
 
Механизмът за осъществяване на мерки за закрила на детето се регламентира от 
Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане. Според правилника 
закрила на дете се предоставя след разследване въз основа на сигнал от дирекция 
„Социално подпомагане“/отделите за закрила на детето, проведено на мястото на 
пребиваване на детето, което се нуждае от закрила. Сигналът може да бъде подаден от 
самото дете, родителите, физически лица, държавни органи или други юридически 
лица219.  
 
Социалният работник от съответния отдел за закрила на детето извършва проучване и 
оценка на сигнала, като събира необходимата информация относно семейството и 
детето от училището, детската ясла и градина, специализираната институция, 
роднини, близки и съседи, както и от други дирекции „Социално подпомагане“, 
общопрактикуващия лекар (личния лекар на детето) и от други източници при 
необходимост220. Ако след извършване на това първоначално проучване социалният 

                                          
212 България, Национална телефонна линия за деца, достъпна на: http://116111.bg/.  
213 www.stoppech.sacp.government.bg  
214 България, Българска линия за онлайн безопасност, достъпна на: http://www.blob.bg/.  
215 България, Онлайн гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в българското интернет 
пространство, достъпна на: http://web112.net/.  
216България, Национална гореща линия за изчезнали деца, информация е достъпна на: 
http://centrenadja.org/hotline.html.  
217 България, министерството, което отговаря за образованието, обхваща различни области на политиката, 
съответно като Министерство на образованието, младежта и науката (юли 2009 – май 2013 г.) и 
Министерство на образованието и науката (май 2013 –). Министерството на младежта и спорта се отделя 
като самостоятелно министерство отново през 2013 г. 
218 България, Държавна агенция за закрила на детето, Координационен механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, 15 
март 2010 г., достъпен на български на: 
http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/19/%D0%9A%D0%9C-nasilie%20(1)_1.doc.  
219 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 9, алинеи 1, 2, 
достъпен на адрес: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520. 
220 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 14. 
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работник установи, че детето е в риск, той/тя открива случай221. Въз основа на 
направената оценка социалният работник изготвя план за действие, който се съобщава 
на родителите/настойниците/лицата, които се грижат за детето. Социалният работник 
организира периодични срещи за преглед на оценката и изпълнението на плана за 
действие с всички заинтересовани страни222. Социалният работник е задължен да 
открие досие на детето, в което се прилагат всички документи по неговия случай. 
Целта на мерките за закрила в семейна среда223 е да бъдат подпомогнати детето и 
семейството, така че детето да може да бъде отгледано в семейството224. 
Семейството/настойникът/попечителят, който полага грижи за детето може да откаже 
да сътрудничи за прилагането на тези мерки, като в такъв случай директорът на 
дирекция „Социално подпомагане“ може да издаде задължително предписание, с цел 
правата на детето да бъдат защитени225.  
 
Други механизми за прилагане 
Детето може също така да подава жалби до омбудсмана по въпросите на децата и до 
Комисията за защита от дискриминация.  
 

 Комисия за защита от дискриминация (КЗД) 
Както е посочено в раздел 2.2.2, Комисията за защита от дискриминация (КЗД) има 
правомощията да получава и разследва жалби, подадени от деца с увреждания и 
техните родители, както и да издава обвързващи решения. Също така, тя има 
правомощията да извършва проучвания по собствена инициатива226. КЗД може да 
издава обвързващи решения и през последните 5 години е разгледала 268 случая на 
дискриминация на основата на увреждане, свързани най-често с липсата на 
достъпност227.  
 

 Омбудсман 
Както е посочено в раздел 2.2.2, омбудсманът има правомощията да се намесва, когато 
правата и свободите на гражданите са били нарушени228. Деца с увреждания и техните 
родители могат да подават жалби до омбудсмана за всяко нарушаване на правата на 
детето. Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават физически лица без разлика 
на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения229. Те 
могат да бъдат писмени или устни, като подаването става по пощата, лично или 
посредством други средства за съобщения, включително електронна поща230. 

                                          
221 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 15. 
222 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 16а. 
223 Съгласно член 23 от Закона за закрила на детето мерките за закрила в семейна среда са следните: 
осигуряване на психологическа, правна и педагогическа помощ на родителите, насочване към подходящи 
социални услуги в общността, подходящо консултиране и информиране на детето, консултиране и 
съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги, съдействие за подобряване на 
социално-битовите условия, социална работа за улесняване връзките между децата и родителите, проучване 
индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение, 
съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи се навършили 16-годишна възраст, помощ и 
съдействие при процедурите за осиновяване и подпомагане на възрастните , които се грижат за деца, за 
изпълнение на родителските им функции. 
224 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 18. 
225 България, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, (25 юли 2003 г.), член 18, алинея  4. 
226 България, Закон за защита от дискриминация, (1 януари 2004 г.), член 47. 
227 Представяне, направено от член на комисията на конференция относно Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, юни 2011 г.  
228 България, Закон за омбудсмана, член 2.  
229България, Закон за омбудсмана, (1 януари 2004 г.), член 24, достъпен на български език на: 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467520. 
230 България, Закон за омбудсмана, член 25. 
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Омбудсманът следва да отговори на жалбите и сигналите в рамките на един месец и, 
при по-сложни случаи, в рамките на три месеца.  
 
Омбудсманът трябва да уведоми органите на прокуратурата за резултатите от 
проверките/разследванията, когато разследването разкрие информация относно 
извършени престъпления. В законодателството няма други насоки по отношение на 
тематичния мандат на омбудсмана. 

4.2.  Пропуски, проблеми и въпроси при прилагането 
Съгласно доклада за 2014 г. на Националната мрежа за децата, децата с увреждания 
продължават да бъдат обект на дискриминация, независимо от това къде живеят 
(семейства или институции), заради традиционния медицинска подход на тях да се 
гледа като на болни и медицинската оценка, че са загубили „възможност за социална 
адаптация“.  
 
Детските градини и училищата не могат да записват деца с увреждания, заради 
недостъпната среда, липсата на индивидуални програми и на подготвен 
персонал231.  
 
Въпреки усилията за деинституционализация на децата, живеещи в институции, в 
действителност те не получават индивидуален подход, помощ и подкрепа232. 
Социалните работници в отделите за закрила на детето са недостатъчно на брой (720 
през 2013 г. за цялата страна) и страдат от претоварване с работа и липса на 
обучение, контрол и гъвкавост в работата си. Освен това, те все още не разполагат със 
стандарти за изпълнение на работата си с деца233. 
 
Много от децата с увреждания живеят в институции и дори когато някои от тях са 
деинституционализирани, те получават така наречените „резидентни услуги“, които са 
просто по-малки институции, често разположени в същата сграда или в двора на 
сградата на институцията, в която са били по-рано234. Общностно базираните социални 
служби са неадекватни като брой и разпределение и персоналът не разполага с 
подходящо обучение235.  
 
Все пак значителен напредък е постигнат по линия на финансиран от ЕС проект 
„ПОСОКА: семейство“, който успя да намали значително броя на бебета от болниците, 
настанени в осем детски институции скоро след раждането (виж раздел 4.3). 
 
Ранната интервенция и помощ все още не са добре развити и достъпът до здравни 
услуги е сериозен проблем, особено за населението от етническото малцинство и за 
децата с увреждания236. Социално подпомагане се предоставя само на хората с 
изключително нисък доход (гарантираният минимален месечен доход, изчислен от 
Министерския съвет, е 33 евро за 2013 г.)237. Финансови стандарти за отглеждане на 
дете в семейството не съществуват, като в същото време такива стандарти съществуват 
за институциите за настаняване и услугите в общността. Въпреки това, принципът 
„парите следват детето“ не се прилага по отношение на никой от тези стандарти и 
                                          
231 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 9. 
232 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 9. 
233 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 26. 
234 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 41 – 42. 
235 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 41. 
236 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 79. 
237 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 42. 
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индивидуалните потребности на децата не се задоволяват238. 
 
Планът за изпълнение на Конвенцията за правата на хората с увреждания не съдържа 
данни за финансиране. В раздела относно финансирането се казва само „от държавния 
бюджет“ или „от държавния бюджет и ЕС финансиране“239. Експертите не са открили 
план за прилагане на Конвенцията за правата на детето. 

4.3.  Най-добри практики 
Значителни подобрения по отношение на децата с увреждания се случват бавно, 
затова могат да бъдат идентифицирани само няколко добри практики.  
 
По отношение на законодателството обещаващо положително развитие представлява 
фактът, че в проекта за новия Наказателен кодекс за първи път се въвежда 
понятието „защитени основания“ за дискриминация, като „здравният статус“ е едно от 
тях. Въпреки че децата с увреждания не се споменават изрично, използването на 
термина „здравен статус“ вместо „увреждане“ е положителна стъпка като цяло, тъй 
като терминът „здравен статус“ обхваща по-голяма група от хора, чиято диагноза може 
все още да не е официално диагностицирана като увреждане. Жалко е, че проектът за 
Наказателен кодекс не е доразработен и не е предложен за гласуване в парламента. 
Проектите за нов Закон за закрила на детето, законите за началното и училищното 
образование (които трябва да заменят Закона за народната просвета) и проектът, 
който да замени Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, също така са разработени, но не бяха достигнали фазата на 
гласуване в парламента до 2013 г., когато бяха избрани новото правителство и 
парламент.  
 
Положителен пример от практиката е финансираният със средства на ЕС проект 
„ПОСОКА: семейство“, който имаше за цел предотвратяване на изоставянето и 
институционализацията на деца с увреждания. Този проект наложи необходимостта 
от сътрудничество между лекари в болниците, дирекциите „Социално подпомагане“ и 
доставчиците на услуги и по този начин се постигнаха много положителни практически 
резултати, доколкото броят на настанените в институции бебета е намалял. Проектът 
обаче засяга само осем от 28 институции за бебета.  
 
Във връзка със същия проект Министерството на здравеопазването издаде през 2009 г. 
методически указания за предотвратяване на изоставянето на деца (предимно деца с 
увреждания), които бяха насочени към постигане на сътрудничество между лекарите в 
болниците, дирекциите „Социално подпомагане“ и доставчиците на услуги, когато 
работят по случай на дете в риск да бъде изоставено.  След началото на проекта това 
сътрудничество доведе до реални резултати. Само 30 деца бяха настанени в тези осем 
институции, в сравнение със 705 деца, настанени в останалите 21 институции от същия 
тип за същия период през 2013 г240. 
 
Въпреки това, в доклада си за 2014 г. Националната мрежа за децата (НПО) 
предупреждава, че в момента механизмът работи на проектен и пилотен принцип и че 

                                          
238 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 48. 
239 България, правителство, План за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба и 
политики в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на 
хората с увреждания от Република България (2013 – 2014), достъпен на: 
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=784. 
240 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 37. 
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няма доказателства, че той може да се превърне в устойчива практика. Освен това в 
доклада се посочва, че деца от уязвими общности не са представени в проекта, дори и 
на този етап241.  

4.4.  Данни и механизми за мониторинг 
В действителност Министерството на здравеопазването не разполага с данни за броя 
на децата с увреждания, които са били диагностицирани от медицински специалисти, и 
на тези, които са оценени като такива от комисиите на дирекциите „Социално 
подпомагане“ (това са две различни процедури). Поради това работата на дирекциите 
„Социално подпомагане“ не обхваща всички деца с увреждания, които се нуждаят от 
помощ, тъй като не всички случаи са отнесени към тях.  
 
Липсата на надеждни статистическите данни оказва въздействие върху всички 
аспекти, засягащи децата с увреждания, сред които: броя на децата с увреждания, 
броя на децата с увреждания, които получават помощ, броя на децата с увреждания, 
които учат, броя на децата с увреждания, които ползват здравни услуги, броя на 
децата с увреждания, които живеят в институции, броя на децата, които са жертви на 
насилие, както и броя на случаите на деца с увреждания, които са получили защита 
като жертви на насилие.  До момента България не разполага с механизъм за 
мониторинг съгласно КПХУ. 

4.5. Препоръки 
По отношение на правния анализ и оценката на пропуските в законодателството и 
прилагането, които се обсъждат в настоящия доклад, могат да се направят няколко 
препоръки. Първо, понятието за увреждане следва да бъде ясно и последователно 
определено в законодателството, свързано с хората с увреждания. При определяне на 
понятието за увреждане би било важно да се възприеме цялостен подход към децата 
и лицата с увреждания, основан на потребностите на детето, а не на настоящия 
медицинския подход. В действителност зачитането на правата на децата с увреждания 
ще спечели значително от преминаването от медицински модел на оценка на 
увреждането към по-цялостен подход, насочен към задоволяване на потребностите на 
детето, а не само към формулирането на медицинска диагноза.  
 
Услугите за ранна интервенция са от решаващо значение за децата с увреждания и 
техните семейства. Следователно те трябва да бъдат достъпни за всяко дете с 
увреждане, независимо от дохода/статуса на неговото семейство, местоживеенето и 
вида на проблема. 
 
Услугите за деца с увреждания и техните семейства ще спечелят от възприемане на 
един по-цялостен вместо сегашния фрагментиран подход. За тази цел заедно със 
социалната помощ и образователните услуги следва да се предоставят и здравни 
услуги. Семейството на дете с увреждане следва да има достъп до услуги за подкрепа 
и тяхната намеса следва да е съсредоточена върху това да се гарантира, че детето 
няма да бъде настанено в институция, или че броят на децата в институции ще бъде 
намален до възможния минимум. По същия начин, за да се постигне успех в областта 
на деинституционализацията на децата с увреждания, изключително важно е 
ефективното сътрудничество между здравните грижи, социалните и образователните 
услуги и то трябва да се насърчава чрез законодателство и съответно финансиране. 

                                          
241 България, Национална мрежа за децата, Бележник 2014, стр. 16, достъпен на: http://nmd.bg/wp-
content/uploads/2014/04/belejnik2014_experten_cvetni_razdelit_web.pdf. 
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Няколко мерки са необходими за осигуряване на ефективно приобщаващо 
образование за деца с увреждания, включително чрез приемане на ново 
законодателство в областта на училищното и предучилищното образование и на 
професионални стандарти за педагози и социални работници; следва да се предвиди 
достатъчно финансиране за създаване на благоприятна среда, съпътствано с 
необходимото за покриване на нуждите на всички деца обучение на учители, 
терапевти и психолози; следва да се изисква изготвяне на индивидуални програми, 
които наистина да отговарят на нуждите и възможностите на всяко дете.  
 
Като цяло, специалистите, работещи с деца с увреждания, следва да бъдат обучени, 
за да се гарантира, че те са достатъчно квалифицирани, наблюдавани и платен. 
Децата с увреждания трябва да получат адекватна подкрепа, за да имат достъп до 
услуги и да търсят правата си, като помощ при участие в съдебни производства или 
подкрепа на участието на децата с увреждания в социалния и културния живот. 
 
Налице е необходимост от надеждни статистически данни относно децата с 
увреждания в България с цел те да бъдат по-добре информирани относно насочените 
към тях политики. Данните трябва да бъдат съставени така, че да служат като основа 
за по-нататъшно усъвършенстване на законодателната рамка, както и като средство за 
мониторинг на нейното ефективно прилагане. 
 
На последно място, следва да се създаде омбудсман по въпросите на децата, за да 
се постигне по-целенасочен, компетентен и редовен мониторинг и да се гарантира 
защитата на правата на децата с увреждания. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Българското законодателство за деца с увреждания се основава на правата и 
принципите, изложени от Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата 
на хората с увреждания. Въпреки това, настоящата национална правна рамка е 
непълна, което е основен фактор, допринасящ за нейното неефективно прилагане на 
практика.  
 
Друг важен фактор е, че няма единно определение за „дете с увреждане“, което 
затруднява събирането на надеждни данни и изготвянето на съответните политики. 
Като цяло, българската правна рамка не съдържа достатъчно гаранции за правата на 
децата, особено по отношение на правото на изслушване (съществуващите правни 
процедури не са адаптирани към нуждите на децата с увреждания) и правото на 
приобщаващо образование (законодателството не предвижда финансиране за 
осигуряване на достъпна среда, индивидуални програми и специализирано обучение, 
както и за адекватно заплащане на персонала). Достъпът до социални услуги не е 
гарантиран за всички деца с увреждания, тъй като някои от услугите и помощите са 
достъпни само за семейства и деца с изключително ниски доходи, само за деца с тежки 
увреждания и след много сложна и тромава процедура. Ранната интервенция и 
помощ все още не са развити и достъпът до здравни и социални услуги е ограничен и 
неефективен. 
 
Децата с увреждания в България не са напълно защитени от дискриминация и не се 
ползват с равни възможности за участие във всички аспекти на обществения живот, 
поради липсата на подробно законодателство и механизми за гарантиране на 
приобщаващо образование, пълноценно участие в дейности и разработване на 
политики за децата и пълно признаване и наказателно преследване на 
нарушения/престъпления, свързани с дискриминация.  
 
С цел да се подобри защитата на децата с увреждания, на първо място българското 
законодателство следва да осигури ясно и последователно определение на 
понятието „увреждане“, което да послужи като основа на законодателните актове с 
цел насочване на специално внимание към нуждите на децата с увреждания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА 

Анализ на правното прилагане на правата и принципите на КПХУ и КПД 

Национално право (преведено на английски език) Коментари/оценка на прилагането 

Най-добър интерес на детето 

Член 3, алинея 3, Закон за закрила на детето: „Закрилата на детето се осъществява чрез 
осигуряване на най-ефективните процедури и условия за защита на най-добрия 
интерес на детето“.   
 
Допълнителни разпоредби, параграф 1,точка 5, Закон за закрила на детето: „Най-добър 
интерес на детето“ е преценка на: желанията и чувствата на детето; физическите, 
психическите и емоционалните потребности на детето; възрастта, пола, миналото и други 
характеристики на детето; опасността или вредата, която е причинена на детето или има 
вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за детето; 
последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата, и други 
обстоятелства, имащи отношение към детето”.  
 
Процедурни гаранции  
 
Член 15, алинея 1, Закон за закрила на детето: „Във всяко административно или съдебно 
производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се 
изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на 
неговите интереси“. Алинея 2 „Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то 
може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за 
изслушване се мотивира“.  

Ефективно прилагане 
 
Законът не посочва изрично, че най-
добрите интереси на детето следва да 
бъдат системно разглеждани като 
първостепенно съображение във всички 
действия, които го засягат, изискването 
за осигуряване на ефективни процедури и 
условия произтича от определянето на 
най-добрия интерес като първостепенно 
съображение и покрива всички аспекти, 
свързани с детето. В допълнение законът 
предвижда някои процедурни гаранции.  
 
 

Забрана за дискриминация 

Член 6, Конституция на Република България: „Всички хора се раждат свободни и равни по 
достойнство и права“ и „[в]сички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 

Непълно прилагане 
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Анализ на правното прилагане на правата и принципите на КПХУ и КПД 

Национално право (преведено на английски език) Коментари/оценка на прилагането 

ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа 
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние“. 
 
Член 10, алинея 2, Закон за закрила на детето: „Не се допускат никакви ограничения на 
правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, 
произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на 
увреждане.“  
 
Член 4, Закон за защита от дискриминация: „Забранена е всяка пряка или непряка 
дискриминация,основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, 
произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично 
или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 
положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или 
в международен договор, по който Република България е страна“.  
 
Член 3, Закон за интеграция на хората с увреждания:  „Не се допуска пряка или непряка 
дискриминация по отношение на хората с увреждания“.   
 
Член 29, алинея 2, Закон за защита от дискриминация: „Ръководителят на обучаваща 
институция предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на 
дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или непедагогическия 
персонал или от учащ се“.  
 
Член 32, Закон за защита от дискриминация: „Обучаващите институции предприемат 
подходящи мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно упражняване на 
правото на образование и на обучение на лицата с увреждания, освен когато разходите за 
това са необосновано големи и биха затруднили сериозно институцията“.  
 
Член 35, Закон за защита от дискриминация: „Лицата, осъществяващи обучение и 

Прилагането се счита за непълно. 
Въпреки че Законът за закрила на 
детето и Законът за защита от 
дискриминация забраняват пряката и 
непряка дискриминация, основана на 
увреждане и възраст, правото на 
разумни улеснения не е напълно 
гарантирано. Законът за защита от 
дискриминация в известна степен 
гарантира разумни улеснения в 
областта на образованието.  
Следва да се отбележи, че 
съществуват механизми за 
прилагане, които гарантират, че 
децата – жертви на дискриминация 
могат да подават оплаквания. 
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Анализ на правното прилагане на правата и принципите на КПХУ и КПД 

Национално право (преведено на английски език) Коментари/оценка на прилагането 

възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала са длъжни да предоставят 
информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към 
преодоляване на отрицателните стереотипи към лицата с увреждания“. 
 
Член 4, точка 4, Закон за интеграция на хората с увреждания: „Интеграцията на хората с 
увреждания се осъществява чрез: достъпна жизнена и архитектурна среда“. 

Развитие на способностите на детето 

Член 13, Закон за закрила на детето: „Всяко дете има право да бъде информирано и 
консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, 
които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед 
защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези 
интереси“.   
Член 12, Закон за закрила на детето: „Всяко дете има право свободно да изразява мнение по 
всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които 
е възложена закрилата му по този закон“. 
 
Член 15, алинея 1, Закон за закрила на детето: „Във всяко административно или съдебно 
производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, 
ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси“. 
Алинея 2: „Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в 
зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира“.  
 
Член 15, алинея 4, Закон за закрила на детето: „Съдебните и административните органи 
осигуряват подходяща обстановка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст. 
На изслушването и консултирането на детето задължително присъства социален работник от 
дирекция „Социално подпомагане“, а при необходимост – и друг подходящ специалист“. 

Непълно прилагане 
 
Принципът на развиващите се 
способности на децата с увреждания 
не е изрично признат в българското 
законодателство. Няма правни 
разпоредби или изисквания, които 
предоставят по-големи правомощия 
на децата да поемат отговорности за 
решенията, които ги засягат, в 
зависимост от придобитите от тях 
опит и умения. Въпреки това някои 
аспекти на принципа намират 
отражение. Тези аспекти включват 
изискването за информиране и 
консултиране на детето и повече 
правомощия с увеличаването на 
възрастта на детето.  

Право на детето да бъде изслушано/право на участие 
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Член 15, алинея 1, Закон за закрила на детето: „Във всяко административно или съдебно 
производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се 
изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите 
интереси“. Алинея 2: „Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде 
изслушано в зависимост от степента на неговото развитие и разбиране. Решението за 
изслушване се мотивира“.  
 
Член 15, алинея 3, Закон за закрила на детето: „Преди изслушването на детето съдът или 
административният орган трябва: да осигури необходимата информация, която да му помогне 
да формира мнението си и да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, 
от поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен 
орган“. 
 
Член 15, алинея 5, Закон за закрила на детето: „Съдът или административният орган 
разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието на родител, настойник, 
попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, 
с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето“. 
 
Член 13, Закон за закрила на детето: „Всяко дете има право да бъде информирано и 
консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на 
лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с 
оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези 
интереси“.    
 
Член 12, Закон за закрила на детето: „Всяко дете има право свободно да изразява мнение 
по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на 
които е възложена закрилата му по този закон“. 

Непълно прилагане 
 
Законът за закрила на детето 
изрично определя правото му да бъде 
изслушано и правото да изразява 
мнение по всички въпроси от негов 
интерес, както и процедурни 
гаранции, позволяващи детето да 
бъде изслушано в рамките на 
съдебни и административни 
производства. Въпреки това, правото 
на детето да бъде изслушано не се 
признава за всички решения, които 
го засягат, а само за определени 
видове решения (съдебни и 
административни). Следователно 
правното прилагане е непълно. 

Право на защита от насилие 
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Член 11, алинея 1, Закон за закрила на детето: „Всяко дете има право на закрила срещу 
въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и 
образователно развитие“. Алинея 2: „Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите 
неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и 
форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси“.  
Алинея 3: „Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, 
разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални 
доходи, както и срещу сексуално насилие“. Алинея 4:  „Всяко дете има право на закрила 
срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.“ 
 
Член 125, алинея 2, Семеен кодекс: „Родителят няма право да използва насилие, както и 
методи на възпитание, които уронват достойнството на детето“.  

Непълно прилагане 
 
Законът за закрила на детето 
гарантира защитата на децата от 
всички форми на насилие. 
Наказателното право криминализира 
насилието над деца и предвижда 
утежнени санкции. Въпреки това, 
правното прилагане се счита за 
непълна поради важна празнина в 
процедурните гаранции, в смисъл че 
прокурорите не разполагат със 
служебни правомощия за съдебно 
преследване на насилието над деца.  

Право на живот в семейството  

Член 14, Конституция на Република България: „Семейството, майчинството и децата са под 
закрила на държавата и обществото“. 
 
Член 47, Конституция на Република България: алинея 1: „Отглеждането и възпитанието на 
децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от 
държавата“. Алинея 2: „Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която ѝ 
осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на 
труда и други социални помощи“. Алинея 3: „Децата, родени извън брака, имат равни права с 
родените в брака“. Алинея 4: „Децата, останали без грижата на близките си, се намират под 
особената закрила на държавата и обществото“. Алинея 5: „Условията и редът за 
ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон“. 
 
Член 3, точка 2, Закон за закрила на детето: „Закрилата на детето се основава на принципа 

Ефективно прилагане 
 
Правното прилагане е ефективно, тъй 
като законодателството гарантира 
закрила на семейството и правото на 
отглеждане в семейна среда. В 
допълнение, законодателството 
гарантира правото на детето на 
лични отношения с неговите 
родители.  
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на отглеждане на детето в семейна среда“ и точка 12: „подкрепа на семейството“.  
 
Член 4, точка 1, Закон за закрила на детето: „Закрилата на детето по този закон се 
осъществява чрез съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда“ и член 4, 
точка 12: „специални грижи за децата с увреждания“.  
 
Член 25, алинея 2, Закон за закрила на детето: „Настаняването на детето извън семейството 
се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в 
семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане“.  
 
Член 124, алинея 2 Семеен кодекс: „Детето има право на лични отношения с родителите 
си, освен ако съд е постановил друго“. 

Право на подпомагане 

Член 2, точка 10, Закон за семейни помощи за деца: „Семейните помощи по този закон 
са:месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на 
средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“.  
 

Член 2, алинея 2, Закон за социално подпомагане: „Социалното подпомагане се осъществява 
чрез предоставяне на помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени 
потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях 
имущество. Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и 
съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях 
причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, 
да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности“. 
 
Член 36, алинея 2, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане:  „Социални 
услуги, които се предоставят в общността, са: личен асистент, социален асистент, 
домашен помощник“.  
Допълнителни разпоредби, параграф 1, Правилник за прилагане на Закона за социално 

Ефективно прилагане 
 
Правното прилагане се счита за 
ефективно, тъй като 
законодателството предвижда 
добавки и конкретна помощ в 
зависимост от уврежданията. 
Подходът за предоставяне на помощи 
обаче зависи в голяма степен от 
медицинската диагноза, а не от 
потребностите.   
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подпомагане:  „Личен асистент е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с 
трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности, 
социален асистент е лице, предоставящо комплекс от услуги, свързани със задоволяване на 
потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти на 
потребителите, домашен помощник е лице, което помага на потребителя да поддържа дома и 
личната си хигиена, както и в приготвянето на храна“. 
 
Член 13, точки 2, 3, 4, 5, Закон за интеграция на хората с увреждания: „Социалната оценка 
включва: оценка на възможностите за образование, препоръки за необходимите мерки за 
социално включване, мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална 
интеграция (транспортни услуги, 
информационни и телекомуникационни услуги, обучение, балнеолечение и рехабилитационни 
услуги,   
наем на общинско жилище, достъпна информация, диетично хранене или лекарствени 
продукти за хора с постоянно увреждане), мотивирано предложение за отпускане на 
еднократна финансова помощ за допълнителни средства, мотивирано предложение за 
отпускане на социални услуги, услуги за рехабилитация, образователни услуги, услуги за 
професионално образование, услуги за достъпна среда или лица с трайни увреждания“.  
 
 Член 42в, Закон за интеграция на хората с увреждания: „Децата с определени вид и степен 
на увреждане имат право на месечна добавка за транспортни услуги, обучение и 
достъпна информация“. 
 
Член 42г, Закон за интеграция на хората с увреждания: „... децата с определени вид и степен 
на увреждане имат право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, която се 
предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист“. 
 
Член 42д, Закон за интеграция на хората с увреждания: „Децата със 71 и над 71 на сто 
определени вид и степен на увреждане имат право и на месечна добавка за информационни и 
телекомуникационни услуги“. 
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Член 42ж, Закон за интеграция на хората с увреждания: „Лицата с трайни увреждания със 71 
и над 71 на сто намалена работоспособност и децата с определени вид и степен на увреждане 
имат право на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти при условия и 
по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и 
социалната политика“. 

Право на образование (включително приобщаващо образование) 

Член 7, алинея 1, Закон за народната просвета: „Училищното обучение до 16-годишна 
възраст е задължително“. Алинея 2. „Училищното обучение започва на 7 години, навършени в 
годината на постъпване в първи клас.“ В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 
години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или 
настойниците им, позволяват това“.  
  
Член 7, Закон за народната просвета: „Всеки гражданин осъществява правото си на 
образование в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си 
предпочитания и възможности“. Алинея 2: „Правото по ал. 1 за малолетните се ползва от 
родителите или настойниците им.“  
 
Член 27, алинея 1, Закон за народната просвета: „Децата със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания се обучават интегрирано в 
общообразователните училища“. Алинея 2: „Задължение на общообразователните 
училища е да приемат деца със специални образователни потребности и/или с 
хронични заболявания“.  
Член 27, алинея 4: „Децата със специални образователни потребности и/или с хронични 
заболявания постъпват в специализирани училища, когато всички други възможности 
за обучение и възпитание в държавни и общински училища са изчерпани и при 
писмено изразено желание на родителите или настойниците“.  

Ефективно прилагане 
 
Правото на образование е 
гарантирано за всички деца с 
увреждания, включително правото на 
приобщаващо образование. Децата с 
увреждания трябва да бъдат приети в 
общообразователните училища. И 
накрая, децата с увреждания могат 
да получават месечна помощ за 
своето образование (вж. право на 
подпомагане). Правното прилагане 
на правото се счита за ефективно, 
макар че е необходимо да се 
изработи допълнително подробно 
законодателство, за да се осигури 
подкрепяща среда за всички деца с 
увреждания в практиката.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
Брой 

нарушения242 
 
 
Година 

 
Прояви 
на 

насилие 

 
Основана на 

пола 
дискриминация 

Друга форма на 
дискриминация 

Заподозрен
и 

нарушител
и 

 
2009 

    

 
2010 

    

 
2011 

    

 
2012 

    

 
2013 

    

 
Няма намерени данни. 
 

                                          
242 Сигнали, подавани до компетентен орган; в зависимост от наличните данни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПОЛИТИКИТЕ 
НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ – 
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
В Европейския съюз има около 100 милиона деца и около 80 милиона европейски 
граждани с увреждания. Въпреки че броят на децата и броят на хората с увреждания е 
добре документиран, същото не може да се каже за децата с увреждания. При децата с 
увреждания се комбинират различни фактори за уязвимост. Като деца, защитата на 
техните права изисква приемането на специални мерки, които са признати от 
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД). Като лица с увреждания, те са 
особено уязвими граждани на ЕС, които заслужават специфични гаранции и защита, 
признати в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). 
 
Децата с увреждания и техните семейства ежедневно се сблъскват със специфични 
проблеми като липса на подпомагане и подкрепа за включването им в училищата, 
случаи на насилие и липса на подходящи инструменти за подаване на сигнали за тях, 
трудности при достъпа до сгради или услуги, или проблеми при изслушването и 
участието им във вземането на решения, засягащи техния живот. 
 
Конвенциите включват разпоредби, насочени към тези проблеми, и предоставяне на 
закрила по отношение на правото на ползване на всички човешки права и свободи, 
без дискриминация и при гаранции за: 
 

 равни възможности и достъпност 
 използване на висшите интереси на детето като съображение по 

отношение на всички действия, които го засягат 
 използването на развиващите се способности на децата с увреждания 

като съображение при вземането на решения, 
 които ги засягат 
 правото на детето да бъде изслушано в рамките на производствата и 

процесите за вземане на решения, които го засягат, и правото на 
пълноценно и ефективно участие 

 правото на живот в семейството 
 правото на ефективен достъп до образование и приобщаващо 

образование 
 правото на здравни грижи 
 правото на подпомагане  
 защита от насилие. 

 
Настоящото проучване е структурирано по начин, който да отразява изискванията на 
двете конвенции, насочени към цялостното прилагане на основните права на децата с 
увреждания в ЕС, благодарение на високия процент на ратификация от държавите – 
членки на ЕС. Освен това, през декември 2010 г. Европейският съюз стана страна по 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. По този начин ЕС призна 
предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания при осигуряване 
на изпълнението на техните права, и пое отговорност за прилагането на Конвенцията 
заедно с държавите членки. Отговорността на ЕС по отношение на изпълнението на 
Конвенцията за правата на детето е от различен мащаб. Въпреки липсата на 
ратификация от страна на ЕС, правата и принципите на КПД ръководят политиките и 
действията на ЕС, тъй като в Договора правата на детето са признати за цел на ЕС. 
Проучването прави оценка на настоящата ситуация по отношение на правата на 
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децата с увреждания в ЕС и необходимостта от законодателство на ЕС или приемане на 
други мерки. Възможностите за действие на равнище ЕС са ограничени в рамките на 
обхвата на компетентностите, предоставени от Договорите, които може да бъдат 
изключителни, споделени или подкрепящи (член 2 от ДФЕС). 
 
Настоящата правна и политическа рамка на ЕС признава правата и принципите по 
конвенциите, приложими по отношение на децата с увреждания, както и определена 
степен на прилагане. Въпреки това, съществуващото законодателство на ЕС в тази 
област е основно секторно (напр. заетост или имиграция). Законодателството 
разглежда положението на хората с увреждания отделно от правата на детето, 
въпреки че е необходимо за децата с увреждания да се мисли като за лица, изправени 
пред различни форми на дискриминация, основани на възраст, както и увреждане, и 
да се изготвят мерки, които да гарантират зачитането на техните права. 
 
А. Сравнителен анализ на националните правни рамки 

Сравнителният анализ на националните правни рамки в областта на правата на децата 
с увреждания в 18 държави членки243 се основава на набор от критерии, разработени 
по начин, който дава възможност за оценка на сравними данни, включени във всяко 
национално проучване. Критериите се основават на изискванията по отношение на 
всяко от правата и принципите, определени като съотносими към положението на 
децата с увреждания.244 Критериите произтичат от текстовете на двете конвенции, 
както и от общите забележки към КПД относно тяхното тълкуване. 
 
Като цяло, в 18-те държави членки са въведени всеобхватни правни рамки, които 
отразяват основните аспекти на правата и принципите, установени в рамките на КПХУ 
и КПД. Въпреки че може да се твърди, че правата на децата с увреждания са широко 
признати от националните правни системи – било в общото, било в специфичното им 
законодателство – в повечето държави членки бяха установени трудности при тяхното 
прилагане на практика. 
 
Зачитането на принципа на висшите интереси на детето като цяло е признато от 
националното законодателство. Въпреки това, прилагането се ограничава предимно до 
решения, свързани със семейството и социалната защита, които засягат децата, като 
специфичните нужди на децата с увреждания не са признати. Изследванията в 
различните държави установиха липса на разбиране за това какво предполага 
принципът, както и недостатъчно развитие на понятието в закон или съдебна практика 
и цялостна липса на правила за прилагане. 
 
Правото на защита от дискриминация, основана на увреждане или възраст, е отразено 
в националните законодателства, прилагането на правото обаче обикновено е само 
частично и мерките за разумни улеснения обикновено не са достатъчни, за да се 
гарантира това право. На практика, достъпността остава ключов проблем в повечето 
държави членки. Рядко се признава наличието на множество фактори за 
дискриминация по отношение на децата с увреждания или на момичетата с 

                                          
243 В първата фаза на това изследване са анализирани правните рамки в 18 избрани държави членки: 
Белгия, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, 
Нидерландия, Малта, Полша, Румъния, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Тези държави 
са избрани от Европейския парламент в общите условия и спецификациите на проучването. 
244 Осем права и принципи са идентифицирани като най-подходящи от гледна точка на положението на 
децата с увреждания: висшите интереси на детето, правото на недискриминация, отчитането на развитието 
на способностите, правото на участие/изслушване, правото на защита от насилие, правото на живот в 
семейството, правото на подпомагане и правото на образование. 
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увреждания. Налице е липса на резултати от мониторинг и на данни за случаи на 
нарушаване на правата, които биха могли да помогнат за определянето на по-
ефективни мерки. 
 
Повечето държави частично отчитат развиващите се способности на детето главно въз 
основа на съображения, свързани с възраст, зрялост и развитие на детето. Въпреки 
това положението на децата с увреждания не е изрично признато. Изпълнението е 
ограничено до определен вид решения и държавите членки са склонни да вземат под 
внимание предимно възрастта на детето, което може да не е подходящо по отношение 
на децата с увреждания и на практика да ги изключи от процесите на вземане на 
решения, които ги засягат. 
 
Правото на участие и на изслушване в процесите на вземане на решения, засягащи 
децата с увреждания, са признати в законодателството на 18-те държави членки. 
Въпреки това, изпълнението на тези права често е ограничено до някои секторни 
производства, предимно по отношение на семейното право и в известна степен в 
областта на образованието. На практика, децата с увреждания не са системно 
включени и не успяват да участват в обществения и личния живот по същия начин 
като своите нестрадащи от увреждане връстници. 
 
Като цяло защитата от насилие е призната от правото на държавите членки. Въпреки 
това, насилието над децата с увреждания е ключов проблем, признат в докладите за 
всички страни. Насилието, което се упражнява в институции, предизвиква особена 
загриженост. Липсата на системни данни и затрудненията на жертвите при подаване 
на сигнали за злоупотреби не позволяват да се направи преглед на положението, 
който е необходим за приемането на подходящи политики и мерки. 
 
Правото на живот в семейството е широко признато от правото на избраните държави 
членки. Въпреки това, недостатъчните насоки и подкрепа за семействата, насочени 
към интеграцията на детето с увреждания и помощ за неговия ежедневен живот, е 
основен проблем в повечето от 18-те държави членки. Лишени от подходяща помощ, 
затруднените семейства може да се откажат от своите отговорности и така да се 
създаде ситуация, при която намирането на алтернативни варианти е малко вероятно, 
и институционализацията е единственото възможно решение. 
 
Като цяло, правото на различни форми на подпомагане (финансово, социално, здравна 
грижа и т.н.), както за децата с увреждания, така и за техните семейства, се признава 
в законодателството или нормативните актове. Въпреки това, в повечето случаи 
подпомагането отново е секторно (основно социално и здравно) и недостатъчно 
(финансова и човешка намеса). Икономическата криза води да премахване и 
намаляване на подпомагането в повечето държави членки. Достъпът до подпомагане 
често се възприема не като инструмент, позволяващ защита на правата, а по-скоро 
като дискреционна мярка, подлежаща на бюджетни ограничения. 
 
Всички държави членки признават правото на образование в своите конституции или 
правни рамки; въпреки това, възможността за достъп до избраното училище на 
практика остава голямо предизвикателство за децата с увреждания. 
Общообразователните училища остават до голяма степен недостъпни за децата с 
увреждания в много държави членки, докато в други държави училищата не 
разполагат с достатъчни ресурси и подкрепата за детето с увреждания е оскъдна. В 
допълнение, учителите в общообразователните училища не получават обучение и 
информация за нуждите на децата с увреждания и програмите не са системно 
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адаптирани към техните потребности. 
 
Механизмите за привеждане в съответствие са слаби и не са приспособени към 
положението на децата с увреждания. Липсата на информация и насоки за семействата 
на деца с увреждания относно техните права, процедурите и компетентните органи 
намалява възможността им да се възползват от тези инструменти. 
 
Въз основа на тези констатации проучването излага изводи и препоръки за действия 
на ЕС, като се вземат предвид правомощията на ЕС, които Договорите предоставят в 
редица области на политиката, включително хората с увреждания и правата на детето. 
 
Б. 1 Ролята на Европейския съюз 

ЕС не разполага с изрични правомощия по отношение на децата с увреждания. 
Въпреки това рамката на ЕС съдържа разпоредби, признаващи ролята на ЕС за 
насърчаване на защитата на правата на детето като цел на ЕС, както и неговата 
компетентност в областта на борбата срещу дискриминацията, основана на увреждане. 
Освен това Хартата на основните права на Европейския съюз, която има правна 
стойност, подобна на тази на Договорите, признава правото на защита от 
дискриминация на основание увреждане в член 21, както и правата на детето по 
силата на член 24. Това признаване е важно, но не може да разшири обхвата на 
компетентностите на ЕС, предоставени от Договорите.  
 
В областите на споделена компетентност или национална компетентност Европейският 
съюз и държавите членки са обвързани да спазват задълженията по силата на КПХУ и 
са длъжни да предприемат необходимите мерки за борба срещу дискриминацията, 
основана на увреждане, по силата на член 19 от ДФЕС, или в други области, попадащи 
в правомощията на ЕС. Член 19, алинея 1 от ДФЕС предоставя правното основание за 
действие на ЕС (вж. наред с другото предложението за Директива относно равното 
третиране от 2008 г.245), но изискването за единодушие затруднява постигането на 
споразумение въз основа на това правно основание. Член 19, алинея 2 предвижда 
възможност ЕС да приема основни принципи и насърчителни мерки за подкрепа на 
действията на държавите членки в областта на борбата срещу дискриминацията 
посредством обикновената законодателна процедура. 
 
Нито споменатото по-горе предложение за Директива относно равното третиране, нито 
която и да е друга мярка на ЕС, не предвижда определение за увреждане. Преди 
приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в решението 
си от юли 2006 г. Съдът на Европейския съюз влага в определението на понятието 
„увреждане“ същия смисъл като вложения в КПХУ в контекста на политиката по 
заетостта, а именно като „ограничение, дължащо се най-вече от физическо, умствено 
или психическо увреждане, което възпрепятства участието на заинтересованото лице в 
професионалния живот“.246 Наскоро Съдът на ЕС доразви понятието247, като посочи, че 

                                          
245 Предложение за Директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед 
на 
религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, COM/2008/0426 
окончателен, достъпно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT 
(последен осъществен достъп на 6 май 2013 г.). 
246 Решение C-13/05 на Съда (голям състав) от 11 юли 2006 г., Sonia Chacón Navas срещу Eurest 
Colectividades, точка 43. 
247 Решение на Съда, съединени дела C-335/11 и C-337/11 от 11 април 2013 г., HK Danmark, от името на 
Jette Ring срещу Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) и HK Danmark, от името на Lone Skouboe Werge 
срещу Dansk Arbejdsgiverforening от името на Pro Display A/S (C-337/11), точка 47. 
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увреждането произтича от пречки, които възпрепятстват пълното и ефективното 
участие на заинтересованото лице в професионалния живот, равноправно с останалите 
работници, и призовава работодателите да предприемат мерки за разумни улеснения. 
 
Действие на ЕС е възможно също така и когато съществува връзка с други области на 
политиката от компетентността на ЕС. Редица въпроси, свързани с правата на децата с 
увреждания, имат връзка с политиките на ЕС, като например социалната политика, 
икономическото, социалното и териториалното сближаване, транспорта, свободата, 
сигурността и правосъдието, като при всички тях компетентността е споделена. Освен 
това ЕС има възможност да предприема действия в подкрепа на политиките на 
държавите членки в редица области, засягащи децата с увреждания, като например 
образованието, спорта, младежта и здравето. 
 
Б. 2 Съществуващо вторично законодателство на ЕС в тази област 
Висшите интереси на детето като първостепенно съображение при действия, свързани 
с деца, е основно изискване, признато в законодателството на ЕС. Член 7 от Директива 
2008/52 относно медиацията248 изисква медиаторът да взема предвид висшите 
интереси на детето, когато решава дали детето може да даде показания в съдебното 
производство. Директивата относно събиране на семейството249 изисква органите на 
държавите членки да се ръководят от висшите интереси на децата при разглеждане на 
заявлението за събиране на семейството (член 5)250. Защитата на висшите интереси на 
детето е посочена изрично в Директива 2004/81/ЕО251 относно жертвите на трафика на 
хора. 
 
Забраната за дискриминация на равнището на ЕС понастоящем се разглежда от четири 
директиви на ЕС за борба срещу дискриминацията въз основа на пол, расов или 
етнически произход, религия или вяра, възраст и сексуална ориентация, като повечето 
от тях се ограничават до сферата на заетостта.252 Те определят правила „за борба 
срещу дискриминацията (...) с оглед прилагането в държавите членки на принципа на 
равно третиране“.253 Увреждането е признато като основание за дискриминация по 
силата на Директива 2000/78/ЕО, като освен това защитата на равенството между 
мъжете и жените в областта на заетостта и професиите съгласно Директива 
2006/54/ЕО се прилага и спрямо лицата с увреждания. Директива 2000/43/ЕО относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход. Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и 
предоставянето на стоки и услуги. 
 
                                          
248 Директива 2008/25/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни 
въпроси. 
249 Директива 2003/86/ЕО на Съвета относно правото на събиране на семейството. 
250 „Разработване на показатели за защитата, зачитането и насърчаването на правата на детето в 
Европейския 
Съюз“ FRA, март 2009 г., достъпен на http://fra.europa.eu/sites/default/file/fra_uploads/358-
RightsofChild_summary-report_en.pdf. 
251 Директива 2004/81/ЕО на Съвета за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети 
страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи. 
252 Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на 
мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена); Директива 2004/113/ЕО относно 
прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и 
услуги и предоставянето на стоки и услуги; Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно 
третиране на лица без разлика на расата или етническия произход и Директива 2000/78/ЕО за създаване на 
основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. 
253 Член 1 от Директива 2000/43/ЕО. 
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Европейската комисия призна различията в областта на защитата, предвидена за 
различните основания, и през 2008 г. публикува предложение за директива с цел 
завършване на правната рамка на законодателството в областта на борбата срещу 
дискриминацията и осигуряване на по-уеднаквено равнище на защита за всички 
основания254. 
 
Други мерки в такива области на политиката като вътрешния пазар или транспорта 
оказват въздействие върху защитения от дискриминация достъп до услуги на деца с 
увреждания. Директива 2001/85/ЕО относно превоза на пътници например изисква 
оборудване за достъп на лица с ограничена подвижност и лица с увредено зрение. 
Други инструменти обхващат правата на хората с увреждания при пътувания по 
въздух, достъпност на асансьорите, при осъществяване на обществени поръчки или по 
отношение на средствата за телекомуникация255. 
 
В обхвата на своите правомощия действието на ЕС в областта на борбата срещу 
дискриминацията е допълнено от дейности на институциите на ЕС, насочени към 
подобряване на познанията относно дискриминацията (например повишаване на 
осведомеността), подкрепа за посредниците (например НПО, социални партньори и 
органи по въпросите на равенството) с цел подобряване на компетентността им в 
борбата срещу дискриминацията и насърчаване на обмена на добри национални 
практики. 
 
Съображението, свързано с развиващите се способности на детето, се признава в 
Регламент № 2201/2003 (Брюксел IIА), който изисква съдилищата да изслушат 
мнението на детето в съответствие с неговата възраст или степен на зрялост. Същата 
формулировка може да се намери в законодателството на ЕС относно имиграцията и 
убежището във връзка с непридружени непълнолетни лица. 
 
Правото на участие на децата се признава в някои стратегически документи на 
Комисията, включително „Европейските политики за младежта“ от 2005 г., „Стратегия 
на ЕС за правата на детето“ от 2006 г., програма Младежта в действие и Програмата на 
ЕС за правата на детето от 2011 г. Законодателството на ЕС в областта на имиграцията 
и убежището признава правото на детето да бъде изслушано по време на 
производството по силата на Регламента № 2201/2003 (Брюксел IIА). 
 
ЕС прие редица мерки за защита на децата от насилие256, свързани с трафика на деца, 
сексуалната експлоатация на деца и защитата на жертвите, включително няколко 
директиви257, приети да заменят някои от тези инструменти. Например Директива 
                                          
254 Предложение за Директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед 
на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация 
(COM(2008)426). В момента то е блокирано от Съвета. 
255 „Проучване на предизвикателства и добри практики при прилагането на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания VC/2008/1214“ , Европейска комисия, Брюксел 2010 г., резюме, достъпно на 
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf. 
256 Рамково решение 2002/629/ПВР относно борбата с трафика на хора; Директива 2004/81/ЕО на Съвета за 
издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора; 
Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската 
порнография; Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета относно правното положение в наказателното 
производство на жертвите от престъпления; Решение 2001/C 283/01 на Съвета относно приноса на 
гражданското общество за намирането на изчезнали деца или деца – жертви на сексуална експлоатация. 
Решение № 1351/2008/ЕО, с което се създава нова програма за по-безопасен интернет за периода 2009 – 
2013 г. 
257 Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите 
от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета, Директива 2011/92/ЕС относно борбата 
със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за 
 



Тематичен отдел „В“: Граждански права и конституционни въпроси 
_________________________________________________________________ 
 

68 
 

2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на 
жертвите от него се фокусира върху защитата на децата, които са по-уязвими от 
възрастните, и установява по-строги санкции, когато престъплението е извършено 
срещу уязвими лица, като децата и хората с увреждания. 
 
Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления признава, че жертва на 
престъпление следва да бъде третирана без дискриминация на каквато и да било 
основа, включително възраст и увреждане. Накрая, Директива 2011/92/ЕС относно 
борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с 
детската порнография258 предвижда необходимост от специална защита на децата с 
увреждания. 
 
Правото на живот в семейството и запазването на детето в семейството е в основата на 
Регламент № 2201/2003 Брюксел IIА (ЕО)259. В областта на имиграционните политики 
правото на детето на живот в семейството е гарантирано от правилата за събиране на 
семейството260 и разпоредбите на директивите относно убежището261 по отношение на 
непридружени непълнолетни лица и правото на събиране на семейството. 
 
Принципът на максимално включване в обществото на деца с увреждания е отразена в 
стратегически документи, като например Стратегията за хората с увреждания за 
периода 2010 – 2020 г.262 и програмата „ЕС 2020“ в областта образованието и 
обучението263. Резолюцията на Съвета от 2003 г. относно равните възможности за 
ученици и студенти с увреждания264 засяга проблема с достъпа до образование на 
децата с увреждания. През 2010 г. Резолюцията на Европейския парламент относно 
мобилността и интеграцията на децата с увреждания265 подчерта необходимостта да се 
гарантира пълното зачитане на правата на детето, включително на правото на 
образование и правото да участват в живота на общността на децата с увреждания. 

                                                                                                                                     
замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета, Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета. 
258 Член 1 от Директива 2011/92/ЕС. 
259 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. 
260 Директива 2003/86/ЕО на Съвета относно правото на събиране на семейството; Регламент (ЕО) 
№ 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна; Директива 2004/83/ЕО на Съвета относно минималните стандарти за 
признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като 
бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила; Директива 
2008/115/ЕО относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на 
незаконно пребиваващи граждани на трети страни. 
261 Директива 2001/55/ЕО на Съвета относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в 
случай на масово навлизане на разселени лица; Директива 2003/9/ЕО на Съвета за определяне на 
минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище; Директива 2004/83/ЕО на Съвета 
относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или 
лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна 
закрила; Директива 2005/85/ЕО на Съвета относно минимални норми относно процедурата за предоставяне 
или отнемане на статут на бежанец в държавите членки. 
262 Област на действие 5 от Съобщение на Комисията относно Европейска стратегия за хората с увреждания 
за периода 2010 – 2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери, COM(2010) 636 окончателен. 
263 Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в 
областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“), 2009/C 119/02, ОВ C 119, 28.5.2005 г. 
264 Резолюция на Съвета от 5 май 2003 г. относно равните възможности на ученици и студенти с увреждания 
в областта на образованието и обучението, 2003/C 134/04. 
265 Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на 
хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. 
(2010/2272 (INI)). 
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Институциите на ЕС подкрепят също и Европейската агенция за развитие на 
образованието за хора със специални нужди – независима организация, действаща 
като платформа за сътрудничество в областта на специалните образователни 
потребности и насърчаването на пълното участие в рамките на системата на общото 
образование и обучение266. 
 
В. Препоръки за действие на ЕС 
Когато се оценява необходимостта от конкретни препоръки, насочени към подобряване 
на положението на децата с увреждания, е важно да се подчертае, че децата с 
увреждания са преди всичко деца, които имат същите потребности като всички 
останали деца и които следва да се ползват от всички права, признати от КПД. 
Присъщите им различия с техните връстници трябва да бъдат признати с цел изготвяне 
на подходящи законодателни и политически мерки. 
 
Хоризонтални въпроси 
 Като първа препоръка от общ характер всички държави – членки на ЕС, които още 

не са направили това, следва да ратифицират двете цитирани в настоящото 
проучване конвенции и да приложат техните разпоредби, като приемат 
национално законодателство и осигурят неговото прилагане. 

 Европейската комисия, в сътрудничество със секретариата на ООН за КПХУ и 
секретариата на ООН за КПД, следва да гарантира, че държавите членки разбират 
и прилагат няколко определения от конвенциите, които са крайъгълни камъни за 
прилагането на правата на децата с увреждания, а именно определенията за 
„увреждане“, „висши интереси на детето“ и „развиващи се способности на детето“. 
Това би трябвало да доведе до развитие на инициативи, които да гарантират, че 
специфичните особености на децата с увреждания са взети под внимание.  
За тази цел, се препоръчва Комисията да поеме инициативата да внесе яснота на 
равнището на ЕС относно определението на термина „увреждане“, дадено от 
Конвенцията за правата на хората с увреждания, тъй като то се счита за твърде 
широко практически и това затруднява прилагането му на национално равнище. 
Препоръчва се разработването на насоки, обмен на най-добри практики и 
популяризиране на съществуващите ръководства. 

 Европейската комисия следва да предприеме действия, които да гарантират, че 
децата с увреждания са взети предвид в съществуващите общи инициативи в 
областта на забраната за дискриминация и равното третиране. 

 ЕП, Съветът и Комисията следва да насърчават развитието на националните 
информационни инструменти за подпомагане на семействата на деца с 
увреждания, с цел те да разбират приложимите по отношение на тях правни 
рамки, включително достъп до мерки за подпомагане, компетентни органи, 
процедури и механизми за привеждане в съответствие. Специфичните 
инструменти, насочени към тези семейства, може да включват уеб портал на ЕС, 
който да бъде свързан, когато това е възможно, с национални портали, 
предоставящи пълна информация за правата, изискванията, критериите за 
изпълнение, компетентните органи и системите за координация. Тази инициатива 
би могла да приближи гражданите до ЕС. 

 Институциите на ЕС следва да играят водеща роля за насърчаване на 
повишаването на осведомеността по въпроси, засягащи правата на децата с 
увреждания, техните интереси и специфични нужди, с цел да се наложи пълното 

                                          
266 Уебсайт на Европейската агенция за развитие на образованието за хора със специални нужди, достъпен 
на http://www.europeanagency.org/about-us. 
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прилагане на принципа на висшите интереси на децата с увреждания. ЕП и 
Съветът биха могли също така да използва бюджетните си правомощия, за да 
осигурят финансиране за кампании за повишаване на осведомеността. 

 
Висши интереси на детето 
 Повечето държави разполагат със законодателство, което признава принципа на 

висшите интереси на детето, но само няколко държави членки са включили в 
правото си общо изискване за системното му зачитане във всички решения, 
засягащи деца. Някои държави членки (като например Швеция и Обединеното 
кралство) са въвели оценки на въздействието върху децата на законодателните 
предложения. Препоръчително е Европейската комисия да насърчи обмена на тези 
инициативи и да разработи ръководство относно методологиите за извършване на 
тези оценки на въздействието върху децата с оглед прилагането на принципа на 
висшите интереси на детето. 

 
Право на недискриминация 
 Понятието „разумни улеснения“ във връзка със специфичното положение на децата 

с увреждания се нуждае от разясняване и по-нататъшно развитие, с цел да се 
определят границите за използване на непропорционална тежест. ЕС може чрез 
Комисията да оказва подкрепа в това отношение чрез обмен на най-добри 
практики на национално равнище относно изпълнението на изискването за 
разумни улеснения в различни ситуации. Това ще помогне за определяне на 
изходните положения спрямо които се определя, че спазването на правото изисква 
действие от страна на публичните органи и не допуска изтъкването на доводи за 
прекомерни разходи. 

 Предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация от 2008 г., ако бъде прието, има 
потенциал да предложи решение за положението на децата с увреждания. 
Изменение 37, въведено от Европейския парламент, се отнася за множествената 
дискриминация. В този контекст, в съображенията към предложената директива би 
могло да се въведат разяснения, с цел да се гарантира, че положението на децата 
с увреждания се разглежда като част от нейното приложно поле. 

 Проектът на Европейската комисия за Европейски акт за достъпност следва 
изрично да обхване достъпа на децата с увреждания до стоки и услуги, най-малко 
чрез позоваване на случаи на множествена дискриминация. 

 
Развитие на способностите на децата с увреждания 
 ЕП следва да разгледа възможностите за повишаване на осведомеността и да 

насърчи зачитането на развитието на способностите на децата, включително на 
децата с увреждания, така че принципът да се прилага във всички процеси на 
вземане на решения, които ги засягат. 

 Всяко ново законодателство относно правосъдието, съобразено с интересите на 
децата, следва да включва преценка за възможността за изслушване на дете с 
увреждания в съдебното производство, което го засягат. Комисията следва да 
гарантира, че тези разпоредби са включени в очакваното законодателства на ЕС 
относно специалните гаранции за уязвими заподозрени лица или обвиняеми, 
включително деца, или очакваното законодателство на ЕС относно признаването и 
изпълнението на решения относно родителската отговорност. 

 
Освен това се препоръчва Европейската комисия, Съветът и ЕП да насърчават 
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използването на насоките на Съвета на Европа в областта на правосъдието, 
съобразено с интересите на децата, и да оказват подкрепа за обучение на съответните 
специалисти на всички нива. 
 
Право на участие на децата с увреждания 
 Очакваният Европейски акт за достъпност може да предвиди разработването на 

инструменти, които да гарантират участието на деца с увреждания в процесите на 
консултации относно засягащите ги законодателни и политически инициативи. 

 ЕП следва да проучи начините за повишаване на осведомеността относно 
изискванията, необходими да се гарантира правото на участие на децата с 
увреждания, чрез конкретни мерки, като симулация на пленарни заседания в ЕП с 
участието на деца с увреждания, гарантиране на физически достъп до сградите на 
ЕП или създаване на инструменти, които да гарантират нефизическо участие. 

 
Право на изслушване на децата с увреждания 
 За да се даде възможност за ефективно прилагане на правото на изслушване на 

деца с увреждания, са необходими промени в нагласите на служителите на 
съдебните, административните и правоприлагащите органи. За тази цел 
Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да насърчават държавите 
членки да разработят действия за повишаване на осведомеността и обучение, 
насочено към публичните органи. 

 Когато подготвя законодателство в областта на правосъдието, съобразено с 
интересите на детето, Комисията следва да гарантира, че са взети необходимите 
мерки, за да се определи способността на детето да изрази своето мнение в 
свързаното с него съдебно производство, което ще създаде климат на доверие 
между детето и служителите на съдебните и правоприлагащите органи и ще 
осигури подходящи улеснения, гарантиращи ефективното прилагане на правото на 
изслушване на деца с увреждания. 

 
Защита от насилие 
 Препоръчително е ЕП, Съветът и Комисията да насърчават събирането на 

статистическа информация за положението с насилието, засягащо деца, и по-
специално деца с увреждания. Освен това, те трябва да се насърчат 
разработването на показатели (като например увреждане, деца, момичета, 
семейна среда), които да бъдат включени в друга политика или общи проучвания, 
така че да се осигурят системни данни относно положението на децата с 
увреждания. 

 Европейската комисия и Европейският парламент следва да насърчават FRA да 
проучи положението, свързано с насилието над деца, особено в институциите, 
включително при деца с увреждания, тъй като те са особено уязвими. 
Необходимото финансиране следва да бъде предложено на бюджетния орган. 

 Европейската комисия следва да обмисли по-специално необходимостта от мерки 
на равнище ЕС, насочени към намаляване на броя на случаите на насилие над 
деца, особено деца с увреждания, в държавите членки (както в домашна среда, 
така и в публичните институции). Комисията би могла да започне подготвителна 
работа чрез организиране на работни групи с експерти от държавите членки, 
които да разгледат: 

o предложения за гарантиране, че държавите членки установяват предпазни 
мерки и подходящи системи за наблюдение за откриване на случаи на 
насилие и злоупотреба с деца 

o създаване на механизми за контрол и редовни инспекции 
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o партньорски проверки или отворения метод на координация за изпълнение 
на предложения 

o достъп до информационни и комуникационни услуги, насочени към 
подобряване на системата за жалби във връзка с правото на децата на 
защита от насилие. 

 Комисията би могла да насърчи организирането на специализирани обучения за 
целия ЕС и семинари за професионалисти с цел споделяне на знания относно 
процедурите за подаване на жалби, мерките за подаване на сигнали и 
достъпността на комуникационните услуги за деца с увреждания, особено за деца 
с тежки увреждания или интелектуални затруднения. Бюджетният орган следва да 
осигури достатъчно финансиране за тези дейности. 

 
Право на децата с увреждания на живот в семейството 
 Комисията, Съветът и ЕП следва да насърчават държавите членки да създадат 

подходящи структури за подпомагане на семейства на деца с увреждания, с цел 
намаляване на рисковете детето да загуби семейния си живот, като същевременно 
се гарантират висшите интереси на децата с увреждания. 

 В рамките на отворения метод на координация, Комисията следва да разработи 
насоки относно минималните изисквания за жилищните институции по отношение 
на децата с увреждания. Насоките ще имат за цел да гарантират, че центровете за 
социално настаняване имат малък брой обитатели, както и наличието на капацитет 
за настаняване на деца с аутизъм или с умствени увреждания. 

 Комисията следва да предложи на бюджетния орган да се използват средства на 
ЕС, за да се защити правото на децата на живот в семейството, като се отдава 
приоритет на средства за семействата и същевременно се гарантира поддържане 
на доброто качество на институциите. 

 
Достъп до подпомагане 
 Следва да се създаде специализиран единен национален орган (с регионални 

офиси), отговорен за управлението на услугите, бюджета и подпомагането на 
децата и техните семейства, за да се осигури съгласуваност, координация, 
ефективност, да се повиши достъпността и да се предоставят по-добри насоки за 
семействата във връзка с наличната финансова подкрепа. 

 ЕП следва да продължи да предприема действия, насочени към децата с 
увреждания, с цел да информира държавите членки относно отрицателното 
въздействие на бюджетните съкращения върху изпълнението на техните права, 
особено в областта на образованието, социалната защита и здравеопазването. 

 В рамките на процеса на европейския семестър, Комисията следва да осигури 
подходящи препоръки към държавите членки как да използват ефективно 
наличните ресурси вместо просто да съкращават необходимата помощ за деца с 
увреждания, които са сред най-уязвимите граждани. 

 
Достъп до приобщаващо образование 
 Комисията следва да разработи действия за подкрепа на държавите членки за 

подобряване на образователните системи за деца с увреждания чрез отворения 
метод на координация или партньорска проверка при зачитане на общата им 
компетентност по въпроси, свързани с образованието. Действията на равнището на 
ЕС биха могли да включват: 
o Разработване на ръководства за най-добри практики и препоръки относно 
минималния вид на ресурсите, необходими за включване в 
общообразователните училища, както и за ролята на родителите и децата с 
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увреждания в процеса на вземане на решения, засягащи децата с увреждания, 
или разработването на образователни цели. 

o Насърчаване на обучението на учители с цел по-добро разбиране на 
потребностите на децата с увреждания и развитието на техните способности, 
методологии за преподаване и работа с деца със специфични увреждания в 
клас заедно с техните нестрадащи от увреждане връстници. 

o Насърчаване на инструменти за преподаване, които подпомагат включването 
на деца с увреждания във и извън училищата, като ръководството COMPASS на 
Съвета на Европа. 

o Насърчаване на инициативи срещу тормоза и стигматизирането, включително 
кампании за повишаване на осведомеността, насърчаващи приобщаването на 
децата с увреждания. 

o Развитие на цели за качество на образованието, предлагано на децата с 
увреждания, и насърчаване на инициативи за запазване на подкрепата за 
висшето образование. 
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Финансиране от ЕС 
 ЕП, Съветът и Комисията следва да популяризират сред държавите членки 

използването на структурните фондове за насърчаване на разработването на 
качествени социални услуги за деца с увреждания, като същевременно се 
улеснява изпълнението на доброволна европейска рамка за качество в сектора на 
социалните услуги. 

 ЕП, Съветът и Комисията следва да насърчават развитието на алтернативи в 
семейството и общността с цел деинституционализация. 

 ЕП, Съветът и Комисията следва да насърчават използването на структурните 
фондове за подобряване на достъпността и приобщаващото образование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПРЕГЛЕД НА СВЪРЗАНИ ПРОУЧВАНИЯ  

Наименование на проучването PE номер  ISBN номер  

Проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Доклад за Белгия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Доклад за Чешката република във 
връзка с проучване на политиките на 
държавите членки за децата с 
увреждания  

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Доклад за Естония във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Доклад за Финландия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Доклад за Франция във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Доклад за Германия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Доклад за Гърция във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Доклад за Унгария във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Доклад за Ирландия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Доклад за Италия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Доклад за Малта във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Доклад за Нидерландия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.428 978-92-823-4556-6 

Доклад за Полша във връзка с 
проучване на политиките на държавите 

PE 474.429 978-92-823-4566-5 
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членки за децата с увреждания  

Доклад за Румъния във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Доклад за Словения във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Доклад за Испания във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Доклад за Швеция във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания  

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Доклад за Англия, Уелс и Северна 
Ирландия във връзка с проучване на 
политиките на държавите членки за 
децата с увреждания  

PE 474.434 978-92-823-4559-7 

 
Доклад за Австрия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.195 978-92-823-6950-0 

Доклад за България във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.196 978-92-823-6971-5 

Доклад за Хърватия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.197 978-92-823-6977-7 

Доклад за Кипър във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.198 978-92-823-6981-4 

Доклад за Дания във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.199 978-92-823-6985-2 

Доклад за Латвия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.200 978-92-823-6989-0 

Доклад за Литва във връзка с проучване 
на политиките на държавите членки за 
децата с увреждания 

PE 519.201 978-92-823-6950-0 

Доклад за Люксембург във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.202 978-92-823-6954-8 

Доклад за Португалия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.203 978-92-823-6957-9 
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Доклад за Шотландия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.204 978-92-823-6961-6 

Доклад за Словакия във връзка с 
проучване на политиките на държавите 
членки за децата с увреждания 

PE 519.205 978-92-823-6965-4 
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